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UMOWA Nr ZP.26.PZ.1.2020 

 

zawarta w Żyrardowie w dniu ...........2020 roku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 96 - 300 Żyrardów,  

NIP 838-000-72-01, REGON 750086653, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy pod numerem  

KRS: 0000153850,zwanym dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez: 

Hannę Koselę  – Prezesa Zarządu 

……………………… – Prokurenta 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

. 

zwany dalej „Wykonawcą” 

§1 

1. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie zapytania cenowego na ,,Dostawę 

używanego samochodu dostawczego”. 

2. Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity 

Dz.U. 2019r.poz.1843) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro. 

§2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy używanego samochodu dostawczego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera oferta złożona przez Wykonawcę, która stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 powyżej do siedziby 

Zamawiającego w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy ul. Czystej 5 w 

Żyrardowie na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, aprobatami 

technicznymi i gwarancjami producentów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować wymaganą dostawę i powiadomić o niej pisemnie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż na 1 dzień przed terminem planowanej dostawy. 

4. Dostawa, o której mowa w ust. 1 powyżej realizowana będzie wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 7 00 do 15 00. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

godzin dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo przełożenia dokonania odbioru na kolejny dzień 

roboczy. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą podpisanym przez  nie protokołem odbioru. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest jedynym właścicielem samochodu dostawczego będącego przedmiotem 

niniejszej umowy oraz, że jest uprawniony do swobodnego nim rozporządzania, a ponadto, że nie jest on 

obarczony wadami prawnymi i fizycznymi. 
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§4 

Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym 

przeniesienie na Zamawiającego prawa własności samochodu dostawczego,  jest ryczałtowe i wynosi 

…………… netto (słownie:…………………………… złotych) plus należny podatek VAT (23%). 

§5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu jego odbioru. 

2. Podstawą do wystawiania faktury VAT będzie protokół odbioru samochodu dostawczego podpisany 

przez Strony. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż przeniesienie na Zamawiającego prawa własności samochodu 

dostawczego nastąpi w dacie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia o 

którym mowa w § 4 powyżej. 

§6 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od dnia dokonania 

odbioru. 

2. Niezależnie od treści ust.1 powyżej, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady rzeczy na zasadach określonych w art.556 Kodeksu cywilnego i następnych.  

3. Wykonawca będzie usuwał stwierdzone wady i usterki w okresie gwarancji lub rękojmi w ramach 

postępowania reklamacyjnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, co nie pozbawia 

Zamawiającego innych uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy. 

§7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 powyżej, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

b. 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c. 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 powyżej z tytułu przekroczenia terminu usunięcia wad lub 

usterek o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy 

Zamawiającego. 

3. Niezależnie od kar wymienionych powyżej w ust. 1 i 2 Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania  uzupełniającego  na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 
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1. Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będą: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą będą: 

……………………………………………………………………………………… 

3. Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów i email nie wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem  nieważności. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach, o 

których mowa w zadaniu poprzednim, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia. 
 

§ 9 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako 

osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec 

wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu 

ich danych drugiej Stronie.  

§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony starały się będą rozstrzygać 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

  WYKONAWCA       ZAMAWIAJACY 

 

Załącznik nr 1 – Oferta złożona przez Wykonawcę z dn. ………… 


