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- projekt - 
 

UMOWA NR … /MZK/2018 
 

zawarta w dniu ………………… w Lesznie pomiędzy: 
Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, 
NIP: 697-22-59-898  
reprezentowanym przez: 
Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, ul. Leśna 4, 64-100 Leszno, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Jacka Domagałę - dyrektora 
a 
…………………………………………………………………………………. 
NIP ……………………………….. REGON ……………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego  przetargu, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1579 ze zm.) o następującej treści : 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia: „Zakup 
trzech pojazdów z przeznaczeniem dla transportu pomocniczego”, w zakresie określonym w 
ofercie Wykonawcy oraz  na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz Warunków 
przetargu.  

2.  Dokumenty o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy. 
3.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje także dostawę pojazdów do siedziby Zamawiającego. 
4.  Dostarczone pojazdy muszą: 
      1) spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla  
           pojazdów poruszających się po drogach publicznych, 
      2) posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagane przepisami prawa normy w    
          zakresie bezpieczeństwa, 
      3) posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie 
          kraju, 

4) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, świadectwo homologacji, min. 2 komplety 
     kluczyków oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi,    
     książkę przeglądów serwisowych i innymi wymaganymi dokumentami określonymi w      
     Warunkach przetargu oraz niezbędnymi do rejestracji pojazdu. 

5.  Dostarczone pojazdy muszą być wyprodukowane w 2018 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych 
oraz fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania 
niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 

6. Dostarczone pojazdy muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień 
gwarancyjnych. 



7. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

 
 

§ 2 
Zobowiązania stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność fabrycznie nowych, nieużywanych 
następujących pojazdów:  

      - samochodu na potrzeby administrowania przystankami autobusowymi 
  marka …………………………………………… 
  model …………………………………………… 
  rok produkcji …………………………………… 
  nr nadwozia …………………………………….. 
  nr silnika …………………………………........... 
- samochodu na potrzeby brygady utrzymania dróg  
  marka …………………………………………… 
  model …………………………………………… 
  rok produkcji …………………………………… 
  nr nadwozia …………………………………….. 
  nr silnika …………………………………........... 
- samochodu na potrzeby zaplecza technicznego 
  marka …………………………………………… 
  model …………………………………………… 
  rok produkcji …………………………………… 
  nr nadwozia …………………………………….. 
  nr silnika …………………………………........... 
spełniających warunki techniczne, warunki gwarancji, oraz posiadających wyposażenie określone w 
Warunkach przetargu, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4 w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę i wydać Zamawiającemu pojazdy w terminie……. 
dni od daty podpisania umowy. 

3.  Wykonawca w tym terminie postawi do dyspozycji w siedzibie Zamawiającego pojazdy kompletnie 
wyposażone wraz z kompletem dokumentów, dokumentami dotyczącymi praw akcesoryjnych i 
kluczykami lub innymi urządzeniami dostępowymi. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie oraz telefonicznie Zamawiającego o gotowości 
dostawy przedmiotu zamówienia co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem dostawy. 
Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą w dni robocze, w godzinach od 7.00 - 15.00, 
chyba, że Zamawiający na piśmie zgodzi się na dostarczenie przedmiotu zamówienia w innych 
godzinach. 

5.  Wykonawca przyjmuje koszty i pełną odpowiedzialność za transport pojazdów do siedziby 
Zamawiającego, w szczególności utraty lub uszkodzenia pojazdów. 

6.  Dostarczone pojazdy powinny wskazywać taki stan paliwa w zbiorniku, aby światło rezerwy nie było 
zapalone i aby możliwe było jego uruchomienie. 

 
§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunikacji, ul. Leśna 4, 64-100  
Leszno. 

2. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestaw dokumentów dla każdego pojazdu 
t.j. : kartę pojazdu, świadectwo homologacji, min. 2 komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną 
wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, książkę przeglądów 



serwisowych i innymi wymaganymi dokumentami określonymi w Warunkach przetargu oraz 
niezbędnymi do rejestracji pojazdu. 

3. Z czynności odbioru zostanie spisany i podpisany przez dwie strony protokół zdawczo - odbiorczy, 
stwierdzający zgodność dostarczonego pojazdu z ofertą Wykonawcy, w tym pod względem 
parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu, w celu 
zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w Warunkach przetargu 
oraz w złożonej ofercie. W protokole zdawczo - odbiorczym zostaną także wymienione numery 
fabryczne: nadwozia i silnika. 

 4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
dojdzie do stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z  postanowieniami 
Warunków przetargu, umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo. W takiej 
sytuacji zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, 
w którym: 

a)  zawarty zostanie wykaz  stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub          
niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami Warunków przetargu, 
umową  oraz ofertą Wykonawcy, 

     b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub          
          niezgodności. 

  5. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności w     
wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według       
swego uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto       
przysługującego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 

6.  Po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie 
będą uwzględnione. 

 
§ 4 

 
Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości: 
       brutto złotych: ………………………………… 

(słownie złotych: ………………………………) , 
w tym: 
podatek VAT w kwocie złotych ……………….. 
(słownie złotych: ……………………………… ), 
netto złotych: ………………………………….. 
(słownie złotych: ……………………………….). 

2.  W kwotę wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu       
zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym między innymi (gdy chodzi o wynagrodzenie  
brutto) podatek VAT, koszty dostarczenia oraz  wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy,  
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Warunkami przetargu, umową, 
jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w  chwili 
składania oferty. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. Nie uwzględnienie 
powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez  niego cenie nie będzie stanowić  podstawy do 
ponoszenia  przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie  późniejszym. 

3.  Podana w ofercie i umowie cena jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek. 
5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty 

stawki podatku VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać od 
Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

 
 
 

§ 5 



Warunki płatności 
 

1.  Zamawiający dokona zapłaty ceny za przedmiot umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze  
VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

2.  Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony umowy bezusterkowy protokół 
zdawczo - odbiorczy. 

3.  W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

4.  Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego      
Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z umowy na osobę trzecią. 

5.  W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu      
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy. 

6.  W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć 
odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg norm prawa polskiego, liczone 
od wartości brutto kwoty objętej opóźnieniem. 

 
§ 6 

Gwarancja i serwis 
 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na pojazdy będące przedmiotem niniejszej umowy gwarancji 
zgodnie z gwarancją producenta w zakresie: 

a) gwarancji na cały pojazd: ………. miesięcy bez limitu kilometrów, 
 b)  gwarancja na powłokę lakierniczą: …………. miesięcy, 
c)  gwarancja na perforacje nadwozia: …………. miesiące, 

       na podany powyżej okres, licząc od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z książką gwarancyjną. 
2.  Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności      

konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez     
Wykonawcę lub w Autoryzowanych Stacjach Obsługi wskazanych w książce gwarancyjnej.      
Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach     
odrębnych zamówień. 

3.  Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne 
usuwanie wszelkich usterek w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji biegnącej od daty 
wykonania dostawy (protokołu zdawczo - odbiorczego). W ramach serwisu  Wykonawca zobowiązany 
będzie do usuwania wad lub usterek osobiście lub poprzez Autoryzowaną Stację Obsługi. W 
przypadku wymiany całego podzespołu Wykonawca udzieli na wymieniony podzespół nowej 
gwarancji, która biegnie od daty jego wymiany. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z 
przeprowadzeniem kompleksowych przeglądów gwarancyjnych okresowych i konserwacji zgodnie z 
dokumentami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną.  

5.  Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą 
realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego pojazdu. 

6.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na      
wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony pojazd na nowy tej samej marki i  
typu o nie gorszych parametrach technicznych. 

7.  Termin usunięcia wad lub usterek, przez Wykonawcę w okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 
dni  roboczych. 

8.  Zgłoszenie wady lub awarii będzie dokonywane zgodnie z wyborem Zamawiającego telefonicznie, 
faksem lub e-mailem: 
tel.:…………………………………………... 

    faks:………………….………………………. 
     mail:…………………………………………. 
9.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od       

uprawnień wynikających z gwarancji. 



10. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy, 
Warunków przetargu lub załącznikach do niniejszej umowy stosuje się postanowienia Kodeksu 
cywilnego. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących przypadkach: 
       1) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej, 
       2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji. 

 
§ 7 

Kary umowne 
 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub   
     nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. 
2.  Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach  w wysokościach: 
      a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego    

brutto za przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od umownego terminu   
 jego wykonania, 

       b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia   
           umownego brutto. 
3.   Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy 

 z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
 z zastrzeżeniem § 8 niniejszej umowy.  

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
 nieważności  takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar   
      umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej    
     przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 
7.  Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest   
     niezależne od siebie. 

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy 
 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji,  o których mowa w 
§7 niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanej części umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
 

 
§ 9 

Zmiana umowy 
 

. 
 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego     
 aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 10 
Podwykonawcy 

 

1.  W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą 
 musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów: 
      1) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za dostawy, które są 
 sprzedawane daną  fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana. 



 
      2) polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury   
          otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność   
          przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności      
          jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto  Wykonawcy. 
      3) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że dostawy, które są sprzedawane
  daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy 
2.  Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
 biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. 
3.  Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę   
      wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany przez Podwykonawcę lub dalszego  Podwykonawcę. 
4.  Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom 
 lub dalszym  Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej 
 zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 
 wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy. 
5.  Wykonywanie prac przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
 zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i 
 zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy 
 wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne. 

 
 

§ 11 
 

Postanowienia końcowe 
 

1.  Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 
       a) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
       b) Warunki przetargu. 
2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
 cywilny. 
3.  Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w 
 drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie 
 spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie   
      której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z przesłanek    
      wymienionych w § 9 niniejszej umowy. 
5.  Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze Stron  powinna    
       być przesyłana faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej   
       listem poleconym lub doręczana osobiście na adresy podane w komparycji niniejszej umowy lub    
       inny adres wskazany przez Stronę. 
6.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
      a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
       b) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
       c) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, ; 
       d) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 
       e) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy. 

 
§ 12 

 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 

   ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA: 
 
 


