
UMOWA Nr ……./DA/2020 
 
 
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy: Połczyńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Sp. z o. o. w Połczynie – Zdroju ul. Jana Pawła II 16 wpisanym do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000007559, o kapitale zakładowym w wysokości 2 360 325,00 zł, NIP 6721828904, 
REGON 331257731, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Beatę Pszczołę – Bryńską zwaną 
dalej „Zamawiającym” 

a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
NIP …………………………….. REGON …….…………..………… 
w imieniu, której działa: ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru ofert o udzielenie 
zamówienia o następującej treści: 
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pn.: „Zakup i 

dostawa używanego samochodu ciężarowego skrzyniowego, podwójna kabina do 3,5 t” 
w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą wraz z 
udzieleniem gwarancji. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym i ofercie 
Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy. 

 
 

§ 2 
1. Zamawiający odbierze samochód  na własny koszt z siedziby Wykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiotowy samochód gotowy będzie do odbioru przez 

Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
3. Zamawiający dopuszcza zakup samochodu, który nie jest zarejestrowany w Polsce ale posiada 

komplet dokumentów umożliwiających taką rejestrację. 
4. Wykonawca przekaże gotowy komplet dokumentów do rejestracji stałej badaniem technicznym w 

dniu podpisania Umowy, przed odbiorem samochodu w celu umożliwienia jego wcześniejszej 
rejestracji w Wydziale Komunikacji. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4 w chwili podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu. 

6. Podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu 
zamówienia nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku 
wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 
8. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-

odbiorczego przedmiotu zamówienia. 
 
 



 
§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………zł brutto,         
(słownie …….………………………………………………………….……………………….. 00/100). 
2. W kwotę wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT oraz wykonanie 
wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy, jak i ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie 
uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie 
stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w 
terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z przyjętą stawką VAT. 

4. Podana w ofercie i umowie cena jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
5. Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT. 

NIP Zamawiającego: 6721828904 
NIP Wykonawcy  …………….. 

6. Podana cena obejmuje również wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego żadnych 
dodatkowych dopłat. 

7. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 
przedmiotu zamówienia: 

- po stronie Zamawiającego: Robert Robak 
Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest: Robert Robak , e-mail: 
r.robak@ppkpolczyn.pl, tel. 787 030 055. 

- po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………….…………….. 
e-mail: …………………….…..……………………..…, tel.………….……………..………………… 
8. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

przedmiotu zamówienia. Data sprzedaży na fakturze nie może być wcześniejsza aniżeli data 
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny 
dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty 
upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym 

11. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalnym Sp. z o. o. w Połczynie – Zdroju ul. Jana 
Pawła II 16, 78-320 Połczyn -Zdrój, NIP 6721828904, REGON 331257731. 

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

13. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć 
odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od 
wartości brutto kwoty objętej opóźnieniem. 



 
§ 4 

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego 
statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz 
wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie 
adresu swojej siedziby. 

 

§ 5 

1. W przypadku niedotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia (decyduje 
data sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego) z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i to za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi i gwarancji Zamawiający naliczy karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy i to za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek 

3. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w 
wysokości 10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji opisanej w ust. 6 niniejszego paragrafu.   

5. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej 
idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W razie wystąpienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonanej części umowy. 

8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z 
następujących przesłanek: 
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu 

siedziby, zmianę formy prawnej itp.,  
b) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 
c) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 



d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej w niniejszej umowie. 

9. Warunki dokonania zmian: 
 a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 powyżej, 
b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia 
pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, 
c) Wniosek, o którym mowa pod lit. b) musi zawierać: 

1) opis propozycji zmiany,  
2) uzasadnienie zmiany,  
3) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy 

10. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. 
 

§6 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej – pod rygorem nieważności – na piśmie. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
5. Spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby Zamawiającego. 
6. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 
§7 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 


