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UMOWA nr  /2017 

Zawarta dnia .......................... r. w ................................. , pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Opolu NIP 

526 00 13 054, REGON 012513262, reprezentowaną przez:  

1. Dyrektor OR KRUS w Opolu Pan Lech Piotr Waloszczyk - na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z dnia 30.03.2016 r. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

 ........................................................................................ , reprezentowaną przez: 

1. ..........................................   

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanych dalej stronami. 

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

z poźn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego 

małolitrażowego 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 

czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem 

umówionych terminów oraz należytą starannością. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: termin dostawy 

ustala się maksymalnie do ……………. 

5. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną baza do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu samochodu będącego 

przedmiotem niniejszej umowy, w terminie do ………… Odbiór samochodu nastąpi w 

siedzibie Wykonawcy (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), który jest autoryzowanym 

partnerem producenta oferowanego samochodu. Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się 

poza terenem miasta Opola, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na swój koszt, 

przedmiot umowy w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na terenie miasta Opola.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w 
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formularzu oferty parametrów techniczno-eksploatacyjnych oferowanego samochodu.  

4. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego 

koszt przegląd „zerowy”, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 

5. Za termin przekazania samochodu przyjmuje się datę podpisania przez obie Strony 

protokołu odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej na 14 dni przez 

wyznaczonym terminem odbioru samochodu – przekazać Zamawiającemu oryginały 

dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w tym świadectwo homologacji lub 

dokument zwalniający z obowiązku homologacji oraz instrukcję obsługi w języku 

polskim i kartę gwarancyjną (termin 14 dni wynika z uśrednionego czasu oczekiwania na 

rejestrację pojazdów osobowych w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Opola). 

7. Odbiór samochodu nastąpi protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego – wzór protokołu odbioru stanowi 

Załącznik nr 1 do umowy  

§3 

1. Kryterium oceny w 100% procentach będzie stanowiła najniższa cena.  

2. Oferowany pojazd musi spełniać minimalne wymagania podane w Parametrach 

techniczno-eksploatacyjnych samochodu stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.  

§4 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ..................... zł., (słownie: 

………………………………), a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …. %, 

kwotę brutto: ……………. zł.(słownie:………………..………………). 

3. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT. 

§5 

1. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§6 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej: 

a) Gwarancję mechaniczną na okres …………… miesięcy 

b) Gwarancję na perforację nadwozia na okres ………… miesięcy 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przez 

przedstawicieli Stron. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową za pośrednictwem 

stacji obsługi technicznej na terenie całego kraju, wymienionych w karcie gwarancyjnej 

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw w okresie gwarancji lub 

wymienić pojazd na sprawny, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń 
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powstałych na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych. 

5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni postoju samochodu 

spowodowanego awarią i czasem naprawy. 

6. W przypadku awarii samochodu, której usunięcie będzie trwało dłużej niż 7 dni, na 

wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego – w okresie gwarancji – nieodpłatnie samochodu zastępczego 

o takich samych parametrach. Koszt zużycia paliwa ponosi Zamawiający.  

7. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. 

8. Wykonawca przekaże wraz samochodem dokument potwierdzający udzielenie gwarancji 

uwzględniający zapisy niniejszej umowy. 

 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) Odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od Zamawiającego 

niezależnych w wysokości 20 % wartości brutto umowy, 

2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jej określonej części  

w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu 

usunięcia wad, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

3. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 

umowy lub umowa zostanie rozwiązana.  

§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

b) Zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy 

oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 

wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie. 

2. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez 

jedną ze Stron, Strona z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić 

drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

niezależnie od treści zapisów §6 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z 
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winy Wykonawcy. 

6. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej 

realizację. 

7. W razie zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca dokona zabezpieczenia 

przedmiotu, zaś strony uzgodnią dalszy sposób postępowania. 

8. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo egzekucji 

kar umownych. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z powodu nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy/usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w §3 ust. 2 umowy. 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z powodu nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego 

w §3 ust. 2 umowy. 

§9 

(zostanie wypełnione opcjonalnie) 

1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej 

umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących 

Podwykonawców:  

a) ………………………………………………….. w zakresie 

……………………………. 

b) ………………………………………………….. w zakresie 

……………………………. 

c) ………………………………………………….. w zakresie 

……………………………. 

2. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu ofertowym Wykonawca nie będzie 

korzystał z Podwykonawców (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

Podwykonawców). 

§10 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonać swoich 

obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonania umowy 

lub umowa zostanie rozwiązana.  

§11 

Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie wszedł 

lub wejdą w związku z realizacją umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania 

w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazywanych 
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przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 

wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy.  

§12 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne 

postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.  

§13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły 

lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się 

również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich 

dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane 

dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją 

umowy. 

 

§14 

 Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności. 

§15 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§16 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru samochodu 

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu 

 

 

            Zamawiający                                                                       Wykonawca  

 

…………………………..                       …………………………… 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr ……/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

 

W dniu …………………………. w siedzibie firmy/ miejscu* 

…………………………………. 

w ramach umowy nr …………./2017 z dnia …………………….. dokonano odbioru 

samochodu osobowego marki …………………… model …………………………… wersja 

wyposażenia …………………….. nr nadwozia VIN 

……………………………………………. 

nr silnika …………………………………………… z kartą gwarancyjną, kartą pojazdu i 

instrukcją obsługi w języku polskim. 

 

 

 

 

W imieniu: 

         ZAMAWIAJĄCEGO       WYKONAWCY 

 

…………………………………..    ………………………………….. 

 

 

…………………. dnia ………………… 
            (miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr ……/2017 

 

 

 

 

 

PARAMATRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE 

 

Minimalne wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia: 

 

1 Samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 

2 Rodzaj nadwozia: zamknięte – 4 (sedan) lub 5-drzwiowe (hatchback), 4 lub 5-osobowe 

3 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm 

4 Długość pojazdu nie mniejsza niż 3500 mm 

5 Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm 

6 Szerokość pojazdu /liczona bez lusterek zewnętrznych/ nie mniejsza niż 1500 mm 

7 Pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 4 lub 5 osób 

8 Kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy 

9 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

10 System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS 

11 Autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) 

12 Wspomaganie układu kierowniczego 

13 Silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 950 

cm
3
 

14 Moc silnika nie mniejsza niż 60 KM 

15 Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 6,5 l/ 100 km 

16 Skrzynia biegów manualna 5 lub 6-cio stopniowa 

17 Klimatyzacja 

18 Fabrycznie zamontowane radio z odtwarzaczem 

19 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 8 lat 

20 Komplet 4 opon zimowych 

 


