
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

UMOWA Nr PUK……………………. 

zawarta w Michałowicach w dniu ........................................  

 

pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Michałowicach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32–091 Michałowice, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440511 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.760.000,00 PLN, opłaconym i objętym w całości 

przez Gminę Michałowice, posiadającym, NIP 5130233716, REGON 122679187, zwanym w treści 

umowie Zamawiającym reprezentowanym przez: 

  

……… – Prezesa Zarządu, 

a 

 

…………………………………., z  siedzibą: ………………………………….., zarejestrowanym w 

………………………………………, pod numerem: ……………………., NIP: 

………………………..; REGON: ……………………………; którą reprezentują: 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu cargo". 

2. Strony zgodnie oświadczają, że charakterystyka dostarczonego samochodu (m.in. szczegółowe 

parametry i wyposażenie) oraz dodatkowe warunki dostawy określone są w przyjętej przez 

Zamawiającego ofercie Wykonawcy z  dnia ……………….. r. oraz Zapytaniu ofertowym wraz z 

załączonymi do niej dokumentami. Oferta Wykonawcy wraz z dokumentacji (w tym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia) stanowią załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. 

3. Do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy sporządzoną w języku polskim 

dokumentację eksploatacyjną, Kartę gwarancyjną samochodu oraz dokumenty umożliwiające jego 

zarejestrowanie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych 

w dokumentacji z postępowania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz na podstawie niniejszej umowy.  

TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY 

§ 2 

1. Strony ustalają, że pełny zakres dostawy i czynności objętych przedmiotem umowy zostanie 

wykonany w terminie do dnia …………. r. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień 

podpisania przez Strony nie zawierającego uwag protokołu końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną gotowość 

samochodu do odbioru i podaje miejsce, gdzie jest on przygotowany do oględzin. W terminie 7 dni 

od otrzymania takiej informacji Zamawiający może sprawdzić na miejscu czy samochód jest 

zgodny z wymaganiami postępowania. Zamawiający może także w tym samym terminie 

zawiadomić Wykonawcę, że samochód należy dostarczyć bez oględzin do siedziby 

Zamawiającego.  
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3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy samochód na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego, zlokalizowanej w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego 1. 

4. Odbioru samochodu od Wykonawcy dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, po 

podpisaniu nie zawierających uwag protokołu zdawczo - odbiorczego, potwierdzającego posiadanie 

przez samochód wymagań określonych w postępowaniu oraz dokumentów potrzebnych do jego 

zarejestrowania. 

5. Podpisanie przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 4 stanowi 

o prawidłowym wykonaniu umowy. 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3  

1. Wykonawca: 

1) zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie, przy czym dostarczony samochód 

powinny być fabrycznie nowy, wyprodukowany minimum w 2019 r., a jego parametry i 

wyposażenie powinny odpowiadać charakterystyce technicznej określonej w Zapytaniu 

ofertowym wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz ofercie Wykonawcy, 

2) dostarczy samochód posiadający niezbędne wyposażenie pozwalające na bezpieczne 

poruszanie się do drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa, 

3) dostarczy Zamawiającemu, nie później niż w dniu podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego sporządzoną w języku polskim dokumentację gwarancyjno - eksploatacyjną 

samochodu oraz dokumenty umożliwiające jego zarejestrowanie.  

2. Zamawiający: 

1) zobowiązuje się używać samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dokumentacją 

gwarancyjno – eksploatacyjną, 

2) zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia, 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 1 wynosi: 

• netto ………………………………. zł (słownie: ………………………………) + należny 

podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i 

zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

umowy, w tym koszt transportu do Zamawiającego. 

3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach z postępowania oraz niniejszej umowie, 

a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako 

oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy. Podstawą 

wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym 

mowa w § 2 ust. 4. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie później niż 

siódmego dnia od wydania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać fakturę 

zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podawać na niej numer niniejszej umowy. Zamawiający nie 

dopuszcza umieszczania na fakturze towarów dostarczonych na podstawie innych umów i 

zamówień. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia nieprawidłowo opisanej faktury. 

6. Faktura Wykonawcy zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej 

dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 
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GWARANCJA I REKLAMCJA 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód zgodnie z warunkami producenta 

samochodu zawartymi w Karcie Gwarancyjnej przy czym okres gwaranci nie może być krótszy 

niż ………….. miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo – 

odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania i w okresie rękojmi - 

przez okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Pozostałe postanowienia gwarancyjne określone są w Karcie Gwarancyjnej, którą Zamawiający 

otrzyma po podpisaniu nie zawierającego uwag protokołu zdawczo – odbiorczego.  

4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony niezawierającego uwag protokołu 

zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

6. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące dostarczenia samochodu innego niż objęty 

zamówieniem lub niespełniającego wymagań technicznych przewidzianych w Zapytaniu 

ofertowym wraz z załączonymi do niej dokumentami, a także bez dokumentów, o których mowa w 

§ 3 pkt. 1)-3) w terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) 

– w terminie 7 dni od daty ujawnienia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie reklamacyjne, 

w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je faksem lub pocztą 

elektroniczną do Wykonawcy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany 

samochodu na wolny od wad lub usunięcia wad i/lub dostarczenia brakujących dokumentów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni 

roboczych od daty jej zgłoszenia.  

10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast 

samochodu wadliwego taki sam samochód nowy, wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili jego dostarczenia. Wymiany samochodu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet 

gdyby w międzyczasie cena danego samochodu uległa zmianie. 

11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 9 Zamawiającemu przysługuje prawo: 

zamówienia samochodu u innego wykonawcy lub odstąpienia od umowy. 

12. W przypadku zamówienia samochodu u innego wykonawcy, Wykonawca zapłaci za ten samochód 

na podstawie stosownego dokumentu Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z dokumentu, o którym 

mowa powyżej z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

13. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie, w którym 

nie została ona zrealizowana. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE YKONANIE UMOWY 

§ 6 

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, za niedotrzymanie terminów, o 

których mowa w § 5 ust. 6, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 

wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty 

kary umownej w wysokości. 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
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4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Strony prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

Do wzajemnych kontaktów z ramienia Zamawiającego jest upoważniony: 

...................................................................,, tel. …………………, zaś z ramienia Wykonawcy: 

..................................................................., tel. ………………… 

POUFNOŚĆ I OCHRONA INFORMACJI 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, 

nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, 

w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub 

wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu 

przetwarzania: 

1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych, dotyczących Zamawiającego, 

3) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 

4) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: 

Informacje poufne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych 

w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Obowiązek wskazany w pkt 1 nie dotyczy informacji lub materiałów: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;  

2) których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym 

na potrzeby postępowań sądowych; 

3) które są powszechnie znane; 

4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy. 

4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska 

na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie 

do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca 

w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne 

ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba której 

takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na 

zasadach wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek 

ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym 

możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego 

obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od 

podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych 

Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby 

naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania 

(m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci 

elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować 

odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne. 

Wykonawca powinien stosować co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do 

własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym 

charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie 

obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie. 

7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez 

osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za 

działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców.  

8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz 

przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy 

Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem 

skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni 

wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne.  

W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je 

ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając 

jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką 

czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy,  

a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – 

odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych, Wykonawca odpowiada jak zadziałania lub 

zaniechania własne.  

9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących 

ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie,  

w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy 

za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości 

szkody. 

POSTANOWIENIE REGULUJĄCE ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO 

ZREALIZOWANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO, 

WZGLĘDEM OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAMAWIAJĄCY POZYSKAŁ OD WYKONAWCY 

§ 9 

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także  członków 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez 

Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te 

są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 



 

 

 6 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do 

polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się 

pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

§ 13 

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

 

Załącznik nr 1 – dokumentacja z postępowania oraz oferta Wykonawcy z dnia …………………….. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 


