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 UMOWA NR ……………. 
 
zawarta w dniu ....................... 2018 r. w Gryfinie  pomiędzy: 
 
 
Powiatem Gryfińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, NIP: 858-
15-63-280, w imieniu którego występują:  

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………….…………… 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 
a  
....................................................... z siedzibą w ................ adres .....................................................,.... 
 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................................ 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  
 
 
Strony oświadczają, że do niniejszej umowy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie 
samochodu 9-osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 
osoby na wózku inwalidzkim, marki …...................... model …............................... zwanego dalej 
„samochodem” dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91B, 
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Gryfińskiego, zwanego dalej PZAZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia parametry techniczne określone w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz w złożonej ofercie (stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy) a dostawa odbywa się według warunków opisanych w niniejszej 
umowie i zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, 
wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawny technicznie.  

 
§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 10 grudnia 2018 r. z 
tym, że Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą przedmiotu umowy, telefonicznie 
powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby PZAZ na swój własny koszt i 
odpowiedzialność.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu do 
momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust.4. 

3. Wraz z samochodem Sprzedający ma obowiązek dostarczyć pełną dokumentację wymaganą przepisami 
prawa dot. przedmiotu zamówienia oraz niezbędną do rejestracji pojazdu, użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem a także prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy, w tym w szczególności : 

1) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, 
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2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 
3) książkę przeglądów serwisowych, 
4) świadectwa homologacji, w tym koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych, 
5) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 
6) fakturę VAT, 
7) kartę pojazdu, 

4. Zamawiający stwierdzi wykonanie dostawy oraz prawidłowość dostarczonego przedmiotu umowy 
poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 5 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy niezgodnego z opisem 
przedmiotu zamówienia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy, co 
zostanie stwierdzone w odrębnym protokole. Wykonanie ponownej dostawy oraz prawidłowość 
dostarczonego samochodu stwierdzona zostanie w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w 
ust. 4 powyżej. W takim przypadku będą naliczane kary umowne w wysokości jak za opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy.  

6. Ujawnienie się wady po odbiorze, niestwierdzonej przy przekazywaniu samochodu osobowego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

7. Za realizację przedmiotu umowy z prawem do podpisania protokołów odpowiadają: 

a) ze strony Zamawiającego, Pani Ewa Urbańska, Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie, tel . 500 264 204 e-mail: ewa.urbanska@gryfino.powiat.pl 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………tel……………………. 
        e mail:…………………………………. 

 
§ 3 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości za wady, bez stosowania limitów kilometrów, 
wynoszącej:  
1) w przypadku gwarancji jakości mechanicznej oraz elektrycznej (obejmującej również całe 
wyposażenie) – 24 m-ce  
2) w przypadku powłoki lakierniczej - 24 m-ce  
3) w przypadku gwarancji i rękojmi na perforację elementów nadwozia - 60 m-cy  
4) w przypadku elementów zabudowy na potrzeby osób niepełnosprawnych – 24 m-ce. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony 
protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. Gwarancja jakości i rękojmia za wady nie obejmuje 
materiałów eksploatacyjnych. 

3. W razie awarii samochodu na terenie Polski, w okresie gwarancji na podzespoły mechaniczne, 
określonej w ust.1pkt.1), Wykonawca zapewni pakiet assistance dla sprzedanego pojazdu (minimalny 
limit 100.000 km), obejmujący w systemie 24h/7d co najmniej: 

a.  interwencję mechanika wyposażonego w sprzęt i narzędzia niezbędne do usunięcia awarii, 
b. naprawę samochodu w większości przypadków na miejscu zdarzenia lub odholowanie do 

najbliższego punktu serwisowego określonego przez Sprzedawcę. 

4. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez 
producenta pojazdu stacjach obsługi na terenie całego kraju. 

5. Wykonawca  zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia 
usterki lub awarii, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Usterki i awarie zgłaszane będą telefonicznie na 
numer: …………………..  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………. . 

6. W razie wykonywania naprawy przez okres dłuższy niż 6 dni Wykonawca zapewni samochód zastępczy 
o parametrach porównywalnych z pojazdem uszkodzonym. Samochód zastępczy powinien być 
dostarczony do siedziby Zamawiającego w 7 dniu od chwili zgłoszenia usterki lub awarii.  

mailto:ewa.urbanska@gryfino.powiat.pl
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7. Zamawiający może przenieść prawa wynikające z udzielonych gwarancji na Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino. Zamawiający poinformuje pisemnie 
o tym fakcie Wykonawcę, który wyraża na to zgodę. 

 
 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
cenę brutto............................... zł (słownie:………………………………………………………………………………………) 
w tym:  
VAT …..% - ………………….…………….zł (słownie:……..…………………………..………………………………………………………) 
cena netto: …………….…………….zł (słownie:………………………………………..……………………………………………………) 

2. Cena określona w ust. 1  jest ceną ryczałtową i zawiera w sobie wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia. Wymieniona cena brutto nie może ulec podwyższeniu. 

 
§ 5 

1.  Zamawiający dokona płatności za prawidłowo wykonaną dostawę przelewem do 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie i 
fakturze VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół zdawczo – odbiorczy. 

2.  Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Jednostką realizującą umowę jest Powiat Gryfiński, na adres którego Wykonawca będzie wystawiał 

wszelkie dokumenty - w tym faktury, w następujący sposób: 
a) Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280, 
b) Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Łużycka 91B, 74-100 Gryfino. 

4.  Zamawiający oświadcza, że czynnym płatnikiem VAT jest Powiat Gryfiński oraz upoważnia Wykonawcę 
do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego. 

5.  Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………………….… 
6.  Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikającej z umowy na osobę trzecią. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu 

wykonania dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedostarczenia w terminie 
samochodu zastępczego, w wysokości 0,1% wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 niniejszej umowy. 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku nieterminowego usunięcia 
awarii lub usterki samochodu,  w wysokości 0,2% wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 niniejszej 
umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy kary umowne, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego, w tym również utraconych dotacji (zakup dofinansowany ze środków PFRON). 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje 
się wymagalne : 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 
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6. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust.1. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu.  
 

§ 7 
W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia przekraczającego łącznie 14 dni kalendarzowych Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu. Wyznaczenie 
przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych 
określonych w § 7.  

 
§ 8 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 
 

§ 9 
Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia 
w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej 
umowy jak i po jej zakończeniu. 
1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: 

iod@gryfino.powiat.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania 

umowy na zadanie „Dostawa 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na 
potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane 
innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: 
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy, 

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

7. Właściciel danych osobowych posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO 
8. Nie przysługuje właścicielowi danych osobowych:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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§ 10 
1.  Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny w miejscu 

siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 
 

 
 
 
 
 

Wykonawca :  Zamawiający : 
 
 
 
 
Załączniki: 
- kopia oferty Wykonawcy z dnia …………. 


