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Projekt umowy 

 
Umowa Nr …………………………… 

 
zawarta w dniu …………. 2022 r. w Oświęcimiu pomiędzy Powiatem Oświęcimskim  
ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim NIP 549-21-97-501,  
zwanym dalej ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
Pana  Tomasza Bieleckiego  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  
ul. Bema 4 32-600 Oświęcim, na podstawie upoważnienia nadanego Uchwałą Nr 114/622/2021 Za-
rządu Powiatu w Oświęcimiu  
a 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym/ą przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
łącznie zwani dalej Stronami. 
 
Na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz.1129 ze zm.) oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
publicznego,  zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa fabrycznie nowy samochód osobowy- marki 
……. model …………  zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w ogłoszeniu. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży samochodu marki ….. będącego 
przedmiotem nin. umowy. 

3. Numer fabryczny nadwozia samochodu zostanie umieszczony na fakturze VAT  
wystawionej przez Wykonawcę oraz w protokole odbioru. 

4. Dostawa samochodu nastąpi do siedziby Zamawiającego i odbędzie się na koszt oraz ryzyko 
Wykonawcy. 

5. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dwa komplety 
kluczyków oraz dokumenty niezbędne do jego eksploatacji, w szczególności instrukcję obsłu-
gi, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, wszystkie dokumenty  
w języku polskim. 

6. Prawo własności samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru od  
Wykonawcy faktury VAT oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do zareje-
strowania samochodu. 

 
§ 2 

Integralne składniki umowy 
 

 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 
1) Oferta Wykonawcy - zał. nr 1,  
2) Ogłoszenie o  zamówieniu - zał. nr 2. 
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§3 

Cena przedmiotu zamówienia 
 

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ……………  zł netto (słownie:……………..,  
brutto ……………….zł (słownie: ………………………………...) 

2. Należność za przedmiot umowy płatna będzie z: Dz. 855 Rozdz. 85510 § 6060-5, przelewem  
z konta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rachunek Wykonawcy  
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie będzie wymagać zmiany umowy,  
a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez 
konieczności informowania Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego ujawnionego  
w wykazie podatników VAT ( tzw. Biała Lista). W przypadku wskazania przez Wykonawcę na 
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający 
uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wy-
kazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do 
wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, ra-
chunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.  

 
§4 

Wykonanie zamówienia 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę odbioru samochodu przez Zamawiają-

cego od Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować e-mailem, telefonicznie, Zamawiającego  

o gotowości do wydania samochodu z wyprzedzeniem  co najmniej dwóch dni roboczych. 
4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru samochodu niezwłocznie po jego zareje-

strowaniu i ubezpieczeniu. 
5. Pomimo odbioru faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbio-

ru samochodu, jeżeli w trakcie odbioru Wykonawca nie wyda Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 1 ust.5  nin. umowy, jak również, gdy w trakcie odbioru Zamawiający 
stwierdzi, że samochód nie spełnia wymogów określonych  
w załączniku nr 2 do oferty wykonawcy.  

 
      § 5 
     Kary umowne 
 
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
      1)  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  
            o  którym mowa w § 3 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  
w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 za każ-
dy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z wynagrodzenia,  
o którym mowa w §3.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto umowy określonej  
w §3 ust.1 nin. umowy. 
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§ 6 

                                                                   Gwarancja i rękojmia 
 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Zamawiającemu samochód jest fabrycznie nowy, dobrej 

jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wszystkie parametry określone w ogło-
szeniu o zamówieniu. 

2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta. 
3. Termin udzielonej gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru samochodu przez 

upoważnionych przedstawicieli stron. 
4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny, który ma być wykonywany przez 

autoryzowaną stację obsługi, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu. 
5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może skorzystać z uprawnień  

z tytułu rękojmi w okresie odpowiadającym okresowi gwarancji na poszczególne elementy                 
zamówienia, zgodnie z postanowieniem ust.2 nin. paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunie nieodpłatnie, w terminie 7 dni 
roboczych, wszelkie wady w działaniu sprzedanego samochodu, a w przypadkach określonych w 
karcie gwarancyjnej nastąpi wymiana samochodu na nowy, wolny od wad. Termin na usunięcie 
wad liczy się od daty dostarczenia Wykonawcy samochodu do naprawy. 

7. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić od 
umowy i ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu ceny samochodu, zapłaty kary umownej                        
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 umowy oraz ew. odszkodowania 
uzupełniającego. 
 

 
      §7 
 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w Kodeksie 
Cywilnym.  

2. Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie do 7 dni od 
stwierdzenia zaistnienia po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub 
nienależyte wykonanie nin. umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o pogorszeniu 
swojej sytuacji finansowej, w szczególności o fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.   

 
 

 
 
 

§ 8 
Postanowienia ogólne 

 
1. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo  

i miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wyma-

gają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
3. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru oferty możliwa jest wyłącznie w przypadkach określonych  
w ogłoszeniu o zamówieniu.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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§ 9 

Klauzula informacyjna 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 
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 roz-
porządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Oświęcimiu ;  
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związa-
nym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AO.252.1.2022 w trybie przetargu 
publicznego;  
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),, dalej „ustawa Pzp” lub podmioty przetwarzają-
ce dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych;  
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chy-
ba ze przepisy szczególne stanowią inaczej;  
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Pzp;  
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-
tyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
• posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych ;  
− 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 pod-
stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:   
    

 
 


