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UMOWA (Wzór) 

zawarta w Katowicach w dniu ............................ r., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31,  

40-055 Katowice, NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowa-

nym przez ............................................................... – Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego 

a 

..............................................................................., adres: ...............................................................,wpisanym/ą 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..................................................... 

/wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, NIP: ............................................., REGON: ......................................, 

BDO: ..........................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez: .......................................... 

- .............................................., 

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nie-

ograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą jednakowych (ta sama marka i model) samochodów oso-

bowych klasy średniej „D” sedan/lift back, zwanego dalej „samochodem” lub „samochodami” 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych 

w 2019 r., samochodów osobowych klasy średniej „D” typ nadwozia: ......................................, marka 

......................................., model .........................................., rok produkcji: .......................... kolor nadwo-

zia: ..........................., nr identyfikacyjny pojazdu: ........................................., wyposażonego w silnik o 

pojemności ............... cm3 i mocy ............... KM (............ kW).  

3. Szczegółowy opis samochodów objętych przedmiotem umowy, w tym ich wyposażenia standardowego 

i dodatkowego, jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz 

ofercie Wykonawcy z dnia ............................., zwanej dalej „ofertą Wykonawcy”. 

4. SIWZ oraz oferta Wykonawcy są załącznikami do umowy i stanowią jej integralne części. 

5. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ, a postanowieniami umowy, 

stosuje się postanowienia umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca z tytułu wykonania umowy otrzyma łączne wynagrodzenie brutto w kwocie: ....................... zł 

(słownie: ........................................................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę 

w celu należytego wykonania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest na podstawie liczby dostarczonych samochodów 

oraz ceny jednostkowej samochodu, podanej w ofercie i wynoszącej .............................zł brutto (słow-

nie:.................................................................................................................................................................) 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wstępnego, podpisany przez Strony bez 

zastrzeżeń. W dniu podpisania protokołu odbioru wstępnego, zostanie wydana Zamawiającemu, dla każ-

dego samochodu objętego protokołem, odrębna faktura VAT.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wysta-

wionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru ostatecznego, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń. 

7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Wykonawca 

oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury 

VAT bez swojego podpisu. 

8. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 3 

1. Wydanie samochodów nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do ........................... tygodni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (nr faksu  

i adres e-mail są wskazane w § 7 ust. 1) o gotowości do wydania każdego samochodu na co najmniej 3 dni 

robocze przed terminem jego wydania. 

3. Wydanie samochodu przez Wykonawcę obejmuje: przeprowadzenie odbioru wstępnego, rejestrację  

i ubezpieczenie samochodu przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie odbioru ostatecznego. Wydanie 

samochodu nastąpi w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00. Jeżeli czynności odbioru nie zostaną ukoń-

czone w danym dniu, będą kontynuowane w kolejnych dniach roboczych. Za dzień wydania samochodu 

Strony przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru wstępnego, jeżeli Zamawiający nie odmówił odbioru 

ostatecznego. 

4. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Odbiór wstępny, obejmujący oględziny, sprawdzenie wyposażenia i dokumentacji samochodu oraz prze-

kazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania i ubezpieczenia samochodu, zosta-

nie stwierdzony podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru wstępnego. 

6. Po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu, zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, stwierdzony 

podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego. 

7. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru wstępnego lub ostatecznego samochodu z powodu wad  

(np. samochód posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, został przedstawiony do odbioru 

w stanie niekompletnym, nie posiada użyteczności zgodnych z przeznaczeniem) lub niezgodności  

z umową (np. samochód nie odpowiada opisowi, o którym mowa w SIWZ, brakuje dokumentów i akce-

soriów), nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie 

oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń odnośnie do przedstawionego do odbioru samochodu oraz wy-

znaczy Wykonawcy nowy termin przedstawienia do odbioru samochodu. Procedura odbioru zostanie prze-

prowadzona ponownie. 

8. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi 

w języku polskim. 

9. Do chwili podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego, nadzór i od-

powiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z ruchem lub posto-

jem samochodu, a także niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia, spoczywa na Wy-

konawcy. Z chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego sa-

mochodu, przechodzą one na Zamawiającego. 

§ 4 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady samochodu. Przez wadę rozu-

mie się również jakąkolwiek jego niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ lub obo-

wiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumen-

tami wymaganymi przez przepisy prawa. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na każdy samochód objęty przedmiotem umowy: 

1) mechanicznej – na okres ............. miesięcy bez  limitu kilometrów;  

2) na powłokę lakierniczą – na okres .............. miesięcy bez limitu kilometrów; 

3) na perforację nadwozia – na okres .............. miesięcy bez limitu kilometrów. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego przez okres 24 miesięcy z tytułu rękojmi 

za wady samochodu objętego przedmiotem umowy. 

3. Okresy gwarancji oraz rękojmi rozpoczynają bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony proto-

kołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 3 ust. 6. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne samochodu. 

5. Termin naprawy gwarancyjnej lub usunięcia wady wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia prze-

słania przez Zamawiającego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 ust. 2,  

chyba że Strony wyznaczą inny termin. 

6. Na czas naprawy objętej gwarancją lub czas usuwania wady Wykonawca udostępni zamawiającemu sa-

mochód zastępczy tej samej klasy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. W razie niedostarcze-
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nia przez Wykonawcę samochodu zastępczego, Zamawiający ma prawo do wynajęcia samochodu, a kosz-

tem wynajęcia samochodu oraz jego transportu do siedziby Zamawiającego lub urzędu górniczego, w któ-

rym użytkowany będzie samochód, Zamawiający obciąży Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje rów-

nież prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3. 

7. Ewentualnie, jeżeli Wykonawca oferuje opiekę serwisową zgodnie z pkt 17 SIWZ pn. Kryteria oceny ofert: 

Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni ………. bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi 

oryginalnymi częściami, materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z zaleceniem 

producenta pojazdu. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej 

marki, zlokalizowanej w promieniu 30 km od granicy miasta będącego siedzibą użytkownika samochodu 

(użytkownikiem są urzędy górnicze, zlokalizowane w następujących miastach: Katowice, Gliwice, Rybnik, 

Kielce, Krosno, Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Poznań) lub w innych serwisach 

wskazanych przez wykonawcę (bez utraty uprawnień gwarancyjnych) pracujących na zlecenie wykonawcy 

(w takim przypadku wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i prawidłowe wykonanie czynności 

serwisowych) zlokalizowanych w promieniu 30 km od granicy miasta będącego siedzibą użytkownika 

samochodu. 

§6 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:  

1) opóźnienia w wydaniu samochodu – w wysokości 1% ceny brutto samochodu, o której mowa w § 2 

ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 3 

ust. 1, za każdy samochód, którego opóźnienie dotyczy; 

2) opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub w usunięciu wad samochodu w okresie rękojmi  

i gwarancji – w wysokości 0,5% ceny brutto samochodu, o której mowa w § 2 ust. 3 za każdy dzień 

opóźnienia, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5, za każdy samochód, którego opóźnienie 

dotyczy; 

3) opóźnienia w udostępnieniu samochodu zastępczego – w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia, 

za każdy samochód, którego opóźnienie dotyczy; 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w okoliczno-

ściach, o których mowa w § 8 ust. 1 – w wysokości 30% ceny brutto samochodu,  

o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy samochód, którego odstąpienie dotyczy. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli wielkość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub szkoda wyniknie z innych 

przyczyn, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach 

ogólnych. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza 

możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

§ 7 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu oraz dokonywania czynności z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego  

w sprawach dotyczących wykonania umowy jest: ............................................., tel.: ..............................., 

faks: .........................., e-mail: ........................................... . 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu oraz dokonywania czynności z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy  

w sprawach dotyczących wykonania umowy jest: ...................................................., tel.: ............................, 

faks: .........................., e-mail: ........................................... . 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku nieprzestrzegania przez Wy-

konawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, w szczególności z powodu: 

1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę samochodu z wadą lub niezgodnego z umową w warun-

kach określonych w § 3 ust. 7; 

2) przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 7 dni 

kalendarzowych. 

2. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez Wykonawcę należnych Zama-

wiającemu kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności złożenia drugiej Stronie oświadczenia  

w formie pisemnej. 

4. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi nie później niż w ciągu  

10 dni kalendarzowych od momentu powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaprzestaniu prze-

strzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 



strona 4 z 4  

5. Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powo-

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

w chwili zawarcia urnowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wia-

domości o tych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje wówczas, tylko i wyłącznie, wynagrodzenie za 

zrealizowany zakres dostawy. 

§ 9 

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie realizacji 

umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do 

wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trze-

cim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawiającego, w czasie obowiązy-

wania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 

Wykonawca zobowiązuje się również do nie zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania 

innym podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób 

działających na jego zlecenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła za-równo w całości, 

jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Zamawiającego. 

2. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy dostępu do danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających spełnianie wymagań powszechnie obowiązują-

cych przepisów prawa w tym zakresie, a także ochronę praw osób, których dane te dotyczą. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd miej-

scowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone dla Za-

mawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) SIWZ; 

2) oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający: 

Wykonawca: 
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