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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

- projekt umowy 

UMOWA NR…………. 

 

zawarta w………………………………w dniu…………………2022 r. pomiędzy: 

Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu 

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg 

NIP: 867-19-55-084, Regon: 83041407 

Reprezentowanym przez Pana Jacka Zaśko 

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

reprezentowanym przez…………………………………………………………………………….…… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

Wykonawca wybrany został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego 

………………………………………………na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Tarnobrzegu, zwanego dalej „pojazdem” lub „samochodem”. 

2. WYKONAWCA oświadcza, że sprzedaje pojazd opisany w ust. 1, a ZAMAWIAJĄCY 

oświadcza, że ten pojazd kupuje. 

3. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z niniejszą 

umową, zapytaniem ofertowym WYKONAWCY oraz warunkami serwisu i gwarancji. 

4. WYKONAWCA oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni sprawny                     

i odpowiada standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, 

określonym w formularzu ofertowym. 

 

§2 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 20 kwietnia 

2022 roku. 

2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU 

telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co najmniej dwa dni przed planowanym dniem 

dostawy. 

3. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU …………. Komplety kluczyków, wszystkie 

dokumenty, atesty, certyfikaty, homologacje wymagane prawem do zarejestrowania pojazdu 

zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu, 

dokumentację eksploatacyjną pojazdu (instrukcję obsługi w języku polskim, książkę 

serwisową), oraz inne wyposażenie określone w zapytaniu ofertowym i ofercie 

WYKONAWCY. 
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4. Przekazanie przedmiotu umowy dokonane zostanie w siedzibie……………………… na 

podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO                       

i WYKONAWCY. 

5. Osobą wskazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania protokołu odbioru                                

i porozumiewania się z WYKONAWCĄ 

jest:………………………………………………………………………………………………

…………… 

6. Osobą wskazaną przez WYKONAWCE do podpisania protokołu odbioru i porozumiewania się 

z ZAMAWIAJĄCYM jest: ………………………..…………………………………………….. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymogami 

określonymi w formularzu ofertowym, jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznych 

uszkodzeń, ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru dostawy, stwierdzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. ZAMWIAJĄCY wyznaczony nowy termin dostawy przedmiotu 

umowy wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

 

§3 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 

1) Producenta - na okres …………………….………………………………………………….. 

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

2) Na lakier- bez limitu kilometrów licząc na okres…………………………………………….. 

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

3) Na zabezpieczenie antykorozyjne- bez limitu kilometrów na okres ………...………………. 

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

licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 

 

2. WYKONAWCA zapewnia, w okresie gwarancji serwis gwarancyjny pojazdu. 

3. Serwis gwarancyjny pojazdu musi być wykonywany zgodnie z wszystkimi zaleceniami 

producenta w tym zakresie, a w szczególności musi zapewnić spełnienie wszystkich 

przewidzianych warunkami gwarancji czynności serwisowych oraz zastosowanie odpowiednich 

części zamiennych wymaganych przez producenta. 

4. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany będzie nieodpłatnie do usunięcia wszelkich 

wad ukrytych jakie pojawiają się w tym okresie eksploatacji pojazdu. 

5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte oraz wynikłe                 

w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną. 

6. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną w terminie do 14 dni licząc 

od daty przyjęcia pojazdu do serwisu. Na czas naprawy WYKONAWCA zapewni samochód 

zastępczy. 

7. Pozostałe warunki gwarancji, w szczególności dotyczące obowiązkowych przeglądów 

gwarancyjnych będą określone w przekazanej ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji 

eksploatacyjnej pojazdu. Zapisy gwarancyjne zawarte w tej dokumentacji wiążą strony umowy 

tylko w takim zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym 

oraz ofertą WYKONAWCY. 
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§ 4 

1. Za dostarczony przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY należność  

w kwocie brutto:……………………………………………………………..…………zł, 

(słownie:………………..………………………………………..) w tym VAT…………..% 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenia określone w ust. 1 będzie 

protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4, podpisany przez przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

3. Zapłata za wykonaną dostawę, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY na podstawie 

poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury 

VAT ZAMAWIAJĄCEMU. 

4. Faktura będzie wystawiona na: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                

w Tarnobrzegu, ul.1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867 19 55 084, 

REGON:83041407 

5. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy na osoby trzecie. 

§ 5 

1. WYKONAWCA zapłaci kary umowne ZAMAWIAJĄCEMU: 

a) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, 

b) wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 

2. ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście podniesionej szkody. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

przysługującego WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 6 

1. W razi zaistnienia 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 14 dni od powzięcia wiadomości             

o tych okolicznościach. 

2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku opóźnienia             

w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 

przekraczającego 7 dni kalendarzowych bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 
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§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, stronny będą rozstrzygać drodze mediacji, zaś                  

w przypadku niemożności ich polubownego zakończenia, właściwym organem do rozstrzygania sporu 

będzie Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednaj dla WYKONAWCY i dla 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


