
Załącznik Nr 5 do SWZ 
 

Projekt Umowy                    
 

UMOWA NR ……./2022 
 

zawarta w dniu …………. 2022 roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 

Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, mgr inż. Tadeusz Wagner oraz Główny 

Księgowy – Magdalena Hałasa, zwanymi w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………….., 

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”. 
 

§ 1 

Niniejsza umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), numer postępowania 

DZ.171.2.2022 na: „Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie 

Lubelskim fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5t DMC”. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 

3,5t DMC: 

Marka: ……………...…………, Typ: ………….….…………, Model: ……………….………., 

Rok produkcji: …… ………..…., Numer fabryczny: ……………………………. 

2. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać samochód, o którym mowa w ust. 1 określa 

opis przedmiotu zamówienia dołączony do oferty Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochód jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i 

fizycznych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu 

zabezpieczenia. 
 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia: do ……. dni od podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu samochód, o którym mowa w § 2 ust. 1 w 

siedzibie Zamawiającego, tj. Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra 

Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie na numer 84 664 27 

35, bądź e-mailem: mzd@mzdtomaszow.pl  z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Własność samochodu, korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu. 

5. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego. 

6. Dokumentem potwierdzającym odbiór samochodu będzie Protokół zdawczo-odbiorczy. 

7. Wraz z dostarczonym samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną 

dokumentację, a w szczególności:  

a) dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, 

b) książki gwarancyjne pojazdu i wyposażenia w języku polskim, 

c) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia w języku polskim, 

d) świadectwo homologacji pojazdu wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl


e) dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

f) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych, 

g) katalog części zamiennych w języku polskim. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. 

9. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi przedmiotu 

zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

dokonania zmian zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadkach określonych w ust. 8 i 9 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.  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości: 
 

netto ……………….  złotych              podatek VAT: …………………. złotych 

 

brutto ………………. złotych 

 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane 

z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszt zakupu, koszt dostawy na 

wskazany przez Zamawiającego adres. 

3. Zamawiający zapłaci cenę towaru, o której mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający ma dokonać zapłaty 

należnego wynagrodzenia ……………………………………………..…………………………. 

5. Obowiązujący adres do fakturowania: 

Nabywca: 

Miasto Tomaszów Lubelski 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

NIP 921-198-17-49 
 

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, jest obowiązany do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem 

platformy. 

7. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest 

o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej 

złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy informacje o numerze konta na 

platformie PEF.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość 

wykonania umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

§ 6 



1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości samochodu. Dokumenty gwarancyjne 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania pojazdu. 

2. Okres gwarancji jakości wynosi ………….. miesiące. 

3. W razie ujawnienia wady w samochodzie w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany 

podjąć działania serwisowe w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia wysłanego 

przez Zamawiającego na adres e-mail ………..……... 

4. Wykonanie naprawy serwisowo-gwarancyjnej nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu awarii ale nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

5. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje bezpłatne przeglądy i usuwanie wad, a także wymianę 

wadliwych elementów przedmiotu umowy na wolne od wad. 

6. W okresie gwarancji wszystkie naprawy nie spowodowane złym, niezgodnym z instrukcją 

użytkowaniem pojazdu będą naprawiane na koszt Wykonawcy. 

7. Przemieszczenia przedmiotu umowy do najbliższego serwisu dokonuje się na koszt 

Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

8. W przypadku ujawnienia się wad samochodu niemożliwych do usunięcia Zamawiający ma 

prawo żądać wymiany przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 30 dni od zgłoszenia 

takiego żądania przez Zamawiającego, zachowując prawo do naliczania zastrzeżonych kar 

umownych. 

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji stałego stacjonarnego serwisu 

w odległości nie większej niż……km od siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości umownej brutto 

za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości umownej 

brutto za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, 

c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad zamiast wadliwego – 

w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, ponad termin 

określony zgodnie z § 6 ust. 8 umowy, 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 15% wartości umownej brutto, określonej zgodnie z § 4 ust. 1 

umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu 

Cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwłoki w zapłacie faktur 

w wysokości odsetek ustawowych. 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do 

dostarczenia przedmiotu umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu 

umowy, w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

dłuższego niż 21 dni do usunięcia wad przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu 

umowy wolnego od wad zamiast wadliwego, gdy Wykonawca nie usunie wad lub nie dostarczy 

przedmiotu umowy wolnego od wad zamiast wadliwego w terminie określonym zgodnie z § 6 

ust. 4 i 8. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w 



terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest 

……………………………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest 

……………………………………………. 
 

§ 10 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

a) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

przypadku wystąpienia: 

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności (wojna, terroryzm, bunt, zamieszki, klęski żywiołowe itp.), 

- przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,   

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT, 

d) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

e) zmiana osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 9, 

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 

o ich dokonanie. 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

przepisy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sądy Powszechne 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu firmy, a także 

o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 13 

Integralną częścią Umowy jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą oraz 

protokół zdawczo-odbiorczy. 
  

        A K C E P T U J Ę : 


