
 
 
 

UMOWA 

 

W dniu …… 2022 roku pomiędzy:  

 

Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie , ul. Park Kościuszki 9, 62-230 

Witkowo  NIP: 6671010164 , zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez:  

 

………. – Dyrektora Ośrodka,  

a  

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

…………………………………………, NIP: ……., REGON: ……, zwanym dalej 

„Wykonawcą”  reprezentowanym przez:  

 

….… – … ….,  

 

zwanymi również w dalszej części umowy „Stroną” lub łącznie „Stronami” została zawarta 

umowa, nie podlegająca przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), następującej treści:  

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu dostawczego na 

potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie  o parametrach zgodnych ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia. Wykonawca 

zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że wypełni pozostałe 

obowiązki umowne, zgodnie z przepisami prawa.  

3. Wykonawca oświadcza, że zostały mu przekazane wszelkie informacje dotyczące 

przedmiotu umowy i są one kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.  

 

§ 2. Termin realizacji umowy 

 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji umowy jest dzień podpisania niniejszej umowy.  

2. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji niniejszej umowy jest dzień … 2022 

r., zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu dostawy samochodu ponad termin 

określony w ust. 2 powyżej z powodu żadnych okoliczności, nie wyłączając klęsk 

żywiołowych, zdarzeń losowych, stanu wojny, itp.  

 

§ 3. Warunki umowy 

 

1. Wykonawca dostarczy samochód dostawczy marki ….., model ……, wersja ……, o mocy 

…… KM, wyprodukowany w ……, …… roku.  

2. Wykonawca dostarczy samochód do: siedziby Zamawiającego / do punktu odbioru pod 

adresem: ………. (niewłaściwe skreślić)  



3. Po dostarczeniu lub odbiorze pojazdu przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego Strony podpiszą Protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający przekazanie 

samochodu do eksploatacji.  

4. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych samochodu, Wykonawca niezwłocznie 

wymieni samochód na nowy wolny od wad.  

5. W dniu przekazania samochodu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:  

a. kompletnej dokumentacji samochodu w języku polskim;  

 b. instrukcji obsługi w języku polskim;  

 c. karty gwarancyjnej w języku polskim;  

d. wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji w odpowiednim urzędzie, 

właściwym dla siedziby Zamawiającego;  

 e. dwóch kompletów kluczyków lub dwóch kompletów kart elektronicznych z 

pilotem.  

6. Wykonawca udziela gwarancji, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy: 

 a. na elementy mechaniczne (bez limitu kilometrów) - …… miesięcy;  

 b. na powłokę lakierniczą - …… miesięcy;  

 c. na perforację nadwozia - …… miesięcy.  

7. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji określonemu odpowiednio dla zakresu,  

o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w ust. 6 powyżej, pod warunkiem przesłania zgłoszenia do Wykonawcy przed upływem tego 

terminu. 

10. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od 

dnia dostarczenia samochodu do punktu serwisowego określonego przez Wykonawcę.  

11. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę, w uzgodnionym terminie, czynności 

serwisowych, Zamawiający ma prawo do zlecenia naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy bez utraty gwarancji przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu gwarancji i rękojmi według 

zasad Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 4. Wynagrodzenie 

 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu sprzedaży samochodu dostawczego w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty w wysokości … zł 

(słownie: …) brutto, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy..  

2. Ustalone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie nie może ulec podwyższeniu przez cały okres 

obowiązywania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz należny podatek VAT.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy.  

 

 

 

 

  



 § 5. Warunki płatności 
  

1. Rozliczenie umowy nastąpi po odbiorze lub dostarczeniu samochodu, podpisaniu przez 

Strony protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury .  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy zgłoszone do wykazu 

podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT pod rygorem odmowy płatności, wskazane 

na fakturze.  

3. Płatność nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 

prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę. Ostateczny termin płatności to 

dzień 30 grudzień 2022 r. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę na podstawie faktury elektronicznej wystawionej i 

dostarczonej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@witkowo.oow.gov.pl  

Po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu, w sposób opisany w zdaniu poprzednim, 

faktury elektronicznej Wykonawca nie będzie wystawiał i przesyłał faktury w wersji 

papierowej.  

5. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy 

 

1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela w osobie …, tel. …, mail: 

sekretariat@witkowo.oow.gov.pl  celem kontroli należytego wykonania postanowień umowy 

przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela w osobie …, tel. …, mail: ...@....  

3. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są upoważnione przez Stronę jedynie 

do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby  

wymienione w ust. 1 i 2 powyżej nie są upoważnione do dokonywania jakichkolwiek zmian 

w treści niniejszej umowy.  

 

§ 7. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokości:  

a. jeżeli Wykonawca będzie zwlekał z dostawą samochodu w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki;  

b. jeżeli Wykonawca przedłuży jednostronnie termin dostawy pojazdu, w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy;  

c. jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub 

Wykonawca dostąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  

z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie 

odpowiedniego dokumentu księgowego wystawionego przez Zamawiającego – do wyboru 

przez Zamawiającego.  

4. Kary umowne określone w ust. 1 lit. b i c powyżej, nie podlegają kumulacji. Zamawiający 

może skorzystać tylko z jednego rodzaju kary umownej.  

 

 

§ 8. Obowiązek informacyjny 

 

1. W ramach niniejszej umowy Strony będą przetwarzać jako administratorzy dane osobowe 

osób, z którymi będą się kontaktować przy wykonywaniu niniejszej umowy w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”).  

2. Na potrzeby realizacji umowy, Strony jako administratorzy danych osobowych własnych 

pracowników i współpracowników, takich jak: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer 

telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, udostępniają sobie wzajemnie, jako 

odrębnym administratorom dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy oraz oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, bezprawnym pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania, bądź cofnięcia już 

otrzymanych, przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego dysponenta części 

budżetowej, koniecznych do realizacji niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia 

likwidacji Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomości o otwarciu likwidacji,  

a także w innych przypadkach określonych przepisami prawa.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

bez zachowania terminów w przypadku jednostronnego przedłużenia przez Wykonawcę 

terminu dostawy samochodu. W tym przypadku zastosowanie ma także postanowienie 

określone w § 6 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy.  

O powyższym Wykonawca systematycznie informować będzie swoich pracowników.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą zmieniać ani uzupełniać postanowień umowy 

postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę 

treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca.  

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej.  

4. Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie po stronie Wykonawcy wyłącznie jedynie 

w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga podpisania 

aneksu za zgodą obydwu Stron.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks cywilny oraz innych ustaw i obowiązujących aktów wykonawczych.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. (Alternatywnie: Umowa została przez Strony podpisana za 

pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dniem podpisania umowy jest dzień 

złożenia podpisu przez Wykonawcę).  

 

§ 11. Załączniki do umowy 

 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy z dnia … 2022 r.  

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:  

 

 


