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UMOWA nr 13/D/2020- wzór  

 

Zawarta w dniu ……………r. w Mikołowie,  pomiędzy: 

 

Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.288.500,00 zł, NIP: 635-10-06-267, REGON: 272754320, 

reprezentowaną przez:  

Prezesa  Zarządu – Marcina Stokłosę, 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego samochodu 

dostawczego ………… dla brygady wodociągowo- kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w załączniku nr 1 i ofertą Wykonawcy.   

2. Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu samochodu dostawczego dla 

brygady wodociągowo- kanalizacyjnej, o którym mowa w § 1 ust. 1, do siedziby Zamawiającego. Wraz z 

pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, kartę pojazdu, książkę 

przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi pojazdu oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu. 

2. Wykonawca  informuje, iż posiada autoryzowany serwis na terenie kraju- w załączeniu lista punktów 

serwisowych. 

3. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru dla dostarczonego pojazdu, potwierdzający 

kompletność, terminowość i zgodność dostawy z treścią oferty Wykonawcy. 

4. O planowanym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego, minimum na 7 dni przed planowaną 

dostawą. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, usterek, niekompletności dokumentacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz wydania w stanie kompletnym, 

a do tego czasu Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 

ust. 3. 

6. Brak usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek w terminie 7 dni, licząc od dnia ich stwierdzenia, 

uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy bez dodatkowych 

wezwań oraz żądania zapłaty umówionej kary umownej. 

7. W razie opóźnienia w dostawie, o 7 dni w stosunku do umówionego terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

Zamawiający bez potrzeby kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwań będzie uprawniony do odstąpienia 

od umowy. 

  

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) odbioru samochodu stanowiącego przedmiot umowy, 

b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości ……….. zł netto 

(słownie: ……….. złotych), t.j. ……….. zł brutto (słownie: ………………. złotych). 

2. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w ust. 1,  będzie regulowana w oparciu o protokół odbioru i fakturę VAT 

wystawioną przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

wskazane w fakturze. 

5. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru samochodu 

wraz z całością dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1. 

7. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

wskazane w fakturze. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był rachunkiem 

uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Biała lista podatników VAT). 

9. W przypadku, w którym w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT nie 

będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się od 

zapłaty do momentu, w którym Wykonawca wskaże prawidłowy rachunek bankowy, spełniający wymagania, o 

których mowa w ust. 8.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 7 dni od 

daty wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego. 

11. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek odsetek wynikających z odroczenia płatności 

wynikłej na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 9 i 10. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na samochód stanowiący przedmiot umowy na czas: 

1.1. min 24 miesięcy bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły pojazdu 

1.2. min 12 miesięcy na powłokę lakierniczą 

1.3. min 72 miesiące na perforacje blach nadwozia. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wady pojazdu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym, niż 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 

chwili zgłoszenia i nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

3. Jeżeli czas naprawy miałby przekraczać okres 2 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu samochodu zastępczego na czas naprawy, o parametrach nie niższych, niż 

określone w § 1. 

4. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Zamawiający może zlecić te 

czynności podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby dodatkowego wezwania. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawcy przysługują uprawnienia z rękojmi za wady. Okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji, stosownie do terminów i zakresu odpowiedzialności, o którym mowa w 

ust. 1. Wybór uprawnień z gwarancji lub rękojmi przysługuje Zamawiającemu. 

 

 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1.1. za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia, 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,5% kwoty netto określonej w 

§ 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wady, 

1.3  za opóźnienie w dostarczeniu pojazdu zastępczego 1% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, w którym Zamawiający był pozbawiony możliwości korzystania z pojazdu. 

1.4. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust.1, 

1.5. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1. 

3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie 

pokrywają poniesionej szkody. 

4. Należność z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zapłaci karę umowną w oparciu o wystawioną przez 

Zamawiającego notę księgową z 7-dniowym terminem płatności. 

5. Strony przewidują dopuszczalność sumowania kar umownych naliczonych za opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy oraz z odstąpienie od umowy. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo 

dla Zamawiającego sądu powszechnego. 
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§ 9 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

1. Zamawiający oświadcza w myśl art. 28 RODO, iż posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne 

celem zapewnienia wystarczających gwarancji przetwarzania powierzonych danych osobowych w ramach 

niniejszego zamówienia.  

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę, Dostawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania podwykonawcy w tym zakresie i odpowiada za działanie podwykonawcy jak za 

działania własne.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania powierzonych w 

ramach niniejszej umowy danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Dostawcy 

wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z naruszeniem, w tym w szczególności wszelkimi karami, 

grzywnami czy opłatami nałożonymi na Zamawiającego przez organy administracji.  

 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający,  

a jeden Wykonawca. 

  

    ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 


