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Załącznik nr 2 do Warunków zamówienia 

Znak sprawy DUDiM.262.13.2021 

 

 

/wzór/ UMOWA Nr ............... 

zawarta w dniu .............................2021r. w Odolionie pomiędzy: 

 

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 

8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, reprezentowanym przez: 

Marcina Strycha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z siedzibą w Odolionie, działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia 1.07.2019r., 

przy kontrasygnacie Mariusza Możdżenia - Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego, 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy “Zamawiającym”, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a : 

................................................................................................................................................ 

NIP: ........................ 

z siedzibą w .........................................................................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

.......................................................................................................................................... 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w  trybie bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu samochodu ciężarowego do 3,5t, 

rok produkcji ……. o parametrach techniczno-eksploatacyjnych oraz wyposażeniu, zgodnie  

z Warunkami zamówienia i ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że samochód spełnia wymagania określone w Ustawie 

z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy. 

3. Samochód posiada wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności 

związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Samochód jest przygotowany do rejestracji. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i przenieść na własność 

Zamawiającego ten konkretny pojazd, który zaoferuje w formularzu ofertowym, zgodny  

z zawartym w Warunkach zamówienia opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca przeprowadzi krótkie szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego,  

w zakresie niezbędnym do samodzielnej eksploatacji i obsługi samochodu z wyposażeniem, 

w dniu przekazania Zamawiającemu pojazdu. 

7. Wykonawca przekazując przedmiot zamówienia dostarczy Zamawiającemu jeden komplet 

kluczyków oraz wszelkie wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty, homologacje, 

dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych itp. 

9. Samochód w dniu wydania Zamawiającemu nie może posiadać widocznych uszkodzeń, za 

wyjątkiem normalnych śladów zużycia  wynikających z bieżącej eksploatacji. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że  za  nabycie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę 

w kwocie netto ………………… plus podatek VAT ……, tj.: …………. to jest w cenie 

brutto ………………………………………; (słownie:……………………………….. zł). 

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że nie można podwyższać ceny za nabycie pojazdu 

ustalonej w ust. 1.  

3. Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakości, jakie Wykonawca zobowiązany 

jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą płatną w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury i bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 

podpisanego przez przedstawicieli obu stron.  

5. Strony postanawiają, iż zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 

dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, czyli dostawy i wydania 

Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy w terminie do dnia 17 grudnia 2021r. 

 

§ 4 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski.  

2. W czasie odbioru Zamawiający w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji 

dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, 

funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych podzespołów oraz zgodności ilościowej 

wyposażenia. 
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3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia lub wymiany pojazdu na wolny od usterek bądź wad. 

4. Jeżeli przedstawiony do odbioru pojazd nie będzie odpowiadał warunkom umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

przekazania pisemnej informacji) dokonania zmian zgodnie z charakterystyką pojazdu 

opisaną w Warunkach zamówienia. Zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach 

w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

5. Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

6. Wykonawca zapewni bezpłatny instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu 

umowy dla przedstawicieli Zamawiającego. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru. 

 

§ 5 

1. Wykonawca na koordynatora dostawy wyznacza ……………………… . 

2. Zamawiający na osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą na każdym etapie 

realizacji zamówienia wyznacza Pana Rafała Sikorskiego oraz Pana Sławomira Michalaka. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …….... miesięcy gwarancji 

oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia 

protokolarnego bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy. 

2. Gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły mechaniczne i blacharskie oraz elektronikę. 

3. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane z naprawą podlegającą gwarancji oraz 

dojazdem serwisanta ponosi Wykonawca. 

4. Podjęcie naprawy gwarancyjnej samochodu maksymalnie do 5 dni roboczych od chwili 

zgłoszenia w miejscu postoju samochodu, a długotrwałe techniczne naprawy winny być 

dokonane w terminie i miejscu uzgodnionym pisemnie przez obie strony umowy. 

5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących  

w Polsce. 

6. Okres gwarancji wydłuża się o okres dokonywanych napraw usunięcia usterek bądź wad. 

7. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do powiadomienia 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% ceny brutto,  

o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki względem terminu  

o którym mowa w § 3; 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji - w wysokości 0,2% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% ceny  

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitego ceny umownego, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W razie zaistnienia istotnej zamiany 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 tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie  ceny należnej mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona bez udziału podwykonawców 

 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w tym przedłużenie 

terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub z powodu: 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego; 

2) wystąpienie okoliczności wystąpienia siły wyższej, albo innych zdarzeń wymuszających 

przerwy w realizacji zamówienia nie zależne od Wykonawcy; 

2. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron pod 

rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych 

aneksów do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

http://www.zdpodolion.rbip.mojregion.info/


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22                   www.zdpodolion.rbip.mojregion.info                 sekretariat@zdp.aleksandrow.pl               tel. 54 282 27 45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strona 5 z 5 

 

2. Integralną część umowy stanowią niżej wymienione dokumenty: 

1) Warunki zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 
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