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Załącznik nr 3  

Umowa nr ……………………… 

na „Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Mińsku Mazowieckim” 

zawarta w dniu ..................... pomiędzy: 

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14,  

05-300 Mińsk Mazowiecki,  

NIP:8222146576, REGON: 711582747, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki – Pana Antoniego Janusza Piechoskiego, 

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną; 

a  

.............................................................. 

z siedzibą w .............................................................. 

NIP: ..........................., REGON: ................................ 

reprezentowanym przez ………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 

 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, została zawarta Umowa o następującej 

treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedstawiony w złożonej ofercie 

przedmiot Zamówienia, tj., w pełni sprawny, kompletny i gotowy do użycia, wolny od 

jakichkolwiek wad prawnych, w tym praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń 

samochód ciężarowo-osobowy marki ……………...., stanowiący jego wyłączną własność w terminie 

3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

§ 2. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

……......... zł (słownie: ............... złotych) brutto, w tym VAT (słownie:  ………… złotych). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w 2 (dwóch) częściach: 

- pierwsza część w kwocie ………………………… zł (słownie: ………………….. złotych) brutto, w tym VAT 

(słownie:  ………… złotych) w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, poniżej,  

- druga część w kwocie ………………………… zł (słownie: ………………….. złotych) brutto, w tym VAT 

(słownie:  ………… złotych) po zakończeniu okresu gwarancji, opisanej w § 4 Umowy, poniżej,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Cena ofertowa, stanowiąca łączne wynagrodzenie Wykonawcy, jest ceną ryczałtową i zawiera 

wszystkie koszty jakie zostaną poniesione przez  Wykonawcę z tytułu należytej realizacji 

niniejszej Umowy. 

4. Termin płatności każdorazowo wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Warunkiem wystawienia faktury będzie odebranie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, zgodnie z 

postanowieniami § 3 Umowy.  
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§ 3 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy na adres wskazany przez 

Zamawiającego tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez obie Strony. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem Umowy wszystkie dokumenty 

umożliwiające przerejestrowanie samochodu w Wydziale Komunikacji, w tym dowód 

rejestracyjny, książkę serwisową oraz inne dokumenty związane z jego własnością i eksploatacją, 

a będące w posiadaniu Wykonawcy. 

4. W czasie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności samochodu ze złożona Ofertą i opisem określonym w 

Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego lub stwierdzeniu wad/usterek, Zamawiający odmówi 

odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu Umowy, jednak 

nie dłuższy niż 14 dni. Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie do usunięcia wad/usterek na 

własny koszt. 

6. Za termin odbioru przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu stanowiącego przedmiot Umowy. 

§ 4 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 (trzy) miesiące gwarancji, zgodnie z kodeksem cywilnym. 

2. Skorzystanie z gwarancji nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia odbioru pojazdu bez zastrzeżeń, na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności transportu pojazdu w związku ze 

stwierdzeniem wad/usterek lub awarii, transport celem naprawy a następnie zwrotu pojazdu po 

naprawie wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

6. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia 

przedmiotu Umowy do naprawy przez Zamawiającego. Do okresu naprawy nie wlicza się dni 

ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają sposób zgłoszenia przedmiotu Umowy do 

naprawy w następujący sposób: 

- na piśmie na adres; ………………………………..,  

- telefonicznie na nr tel.; ………………………….,  

- lub pocztą elektroniczną na adres: ……………………………. . 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie zlecone w okresie gwarancji przez Zamawiającego 

naprawy przedmiotu Umowy wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w wyznaczonym powyżej terminie, Zamawiający 

uprawniony będzie do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Ewentualna potrzeba zapewnienie pojazdu zastępczego przez Wykonawcę na czas wydłużającej 

się naprawy zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. 
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§ 5 

Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w realizacji  przedmiotu Umowy, w stosunku do 

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień 

opóźnienia karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu Umowy.  

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji  przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, w stosunku do terminu 

ustalonego w § 3 ust. 1 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z wyłączeniem 

przypadków spowodowanych siłą wyższą. W takim przypadku Zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z Umową. 

Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie 

oświadczenia.  

3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron Umowy, 

których nie mogły  one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają bądź uniemożliwiają 

realizację niniejszej Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obowiązany on 

jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy przedmiotu Umowy w terminie określonym 

w § 4 ust. 6, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % ceny 

brutto przedmiotu Umowy.  

6. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość 

zastrzeżonej kary umownej.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

§ 6 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: 

1) obniżenia ceny lub spełniania wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania 

Ofertowego w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego, 

2) zmiany miejsca odbioru przedmiotu Umowy, 

3) terminu realizacji przedmiotu Umowy – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na jej 

prawidłową realizację (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą 

korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej). 

3. W przypadku propozycji zmiany Umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie 

decyzje w tym zakresie mając na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez 

Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom.  

§ 7 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 
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Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert 

Woźnica, adres  e-mail: iod@minskmazowiecki.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Zakup samochodu 

ciężarowo-osobowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim”  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 

wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej 

umowy poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieobjętych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego.  

Zamawiający                        Wykonawca 


