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Umowa 
 
Zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy Gminą Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, NIP 
199-00-90-013, reprezentowaną przez: 
Pana Marka Pietruszkę - Wójta Gminy Strzeleczki,  
przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Bartoń – Skarbnika Gminy, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a firmą …………………………………………………………………………z siedzibą………………………. 
 
reprezentowaną przez: 
 ………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zrealizowanego z pominięciem ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego do 3,5t dla potrzeb zarzadzania 
kryzysowego Urzędu Gminy Strzeleczki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” z funduszu 
przeciwdziałania COVID wg poniższego zestawienia: 

1. auto sprawne, bez uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych, bezwypadkowe, 
2. rok produkcji: ……………………….. 
3. masa całkowita do 3500 kg, 
4. silnik benzynowy lub diesel, o pojemności co najmniej ………………………..cm3 

5. przebieg udokumentowany książką serwisową,………………………………….. km 
6. kolor………………………………. 
7. moc silnika: …………………… KM, 
8. prześwit nadwozia minimum: 20 cm, 
9. liczba cylindrów: 4 
10. skrzynia biegów: manualna 
11. ilość miejsc: 5, 
12. napęd 4x4, 
13. maksymalna długość pojazdu: 4400 mm, 
14. szerokość całkowita z lusterkami maksymalnie 2100 mm, 
15. minimalna pojemność bagażnika w części bagażowej: 400 l, 
16. wspomaganie kierownicy, kierownica z ustawieniami położenia, 
17. nadwozie typu SUV, 
18. tylna klapa otwierana do góry, 
19. system kontroli toru jazdy ESP, 
20. zapalanie świateł automatyczne, 
21. światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej, 
22. fotele kanapy tylnej składane w konfiguracji 2/3 i 1/3, 
23. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, 
24. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 
25. bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 
26. elektrycznie podnoszone szyby przednie, 
27. lusterka zewnętrzne ogrzewane, ustawiane elektrycznie, 
28. norma emisji spalin EURO 6 lub wyższa, 
29. centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku, 
30. min. dwa komplety oryginalnych kluczyków, 
31. klimatyzacja automatyczna lub manualna, 
32. co najmniej 1 gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów, 
33. radio, 
34. koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół, 
35. 1 komplet kół: stalowe lub aluminiowe 16” lub 17” z nowymi lub używanymi sprawnymi 

oponami, 
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36. komplet dywaników gumowych wraz z dedykowaną wykładziną gumową lub plastikową 
do bagażnika, 

37. apteczka, ważna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. 
 

2. Pojazd winien spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia 
pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz posiadać polskie świadectwa homologacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 
Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki. 

4. W ramach udzielonej gwarancji w tym przedłużonej gwarancji wykonawca zapewni świadczenie 
serwisu gwarancyjnego. 

5. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy,  
z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.  

6. Stan formalno – prawny przedmiotu zamówienia: 
1) W pełni udokumentowane legalne pochodzenie, 
2) Pojazd przygotowany do rejestracji na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy,  
3) Pojazd w 100 % sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z 

przeznaczeniem użytkowania,  
4) Gwarancja, bez wyłączeń, na cały zakupiony sprzęt minimum 12 miesięcy, 
5) Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:  

− Świadectwo homologacji na terenie RP, 
− Dokumenty gwarancyjne, 
− Komplety kluczy wraz z zapasowymi, 
− Książka serwisowa w języku polskim. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością. 
2. Objęte przedmiotem zamówienia wyposażenie Wykonawca dostarczy wraz z wymaganymi atestami 

i świadectwami. 
3. Wykonawca udziela na dostarczony w ramach zamówienia samochód na okres łączny …… miesięcy 

(nie mniej niż 12 m-cy). Gwarancja oznacza, że wadliwy towar będzie wymieniony. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody niezwiązane bezpośrednio z istotą towaru. 

4. Wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy do czasu pełnej zapłaty, określonej w § 5 
niniejszej umowy jest własnością Wykonawcy. 

 
§ 3 

 
1. Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 20.02.2023 r. 
2. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony  
i uruchomiony w uzgodnionym miejscu i przyjęty przez Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego. 

4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez 
zastrzeżeń.  

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi 
przyjęcia dostawy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

6. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie, Zamawiający reklamuje w ciągu 7 dni 
roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 
uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, licząc 
od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

 
 

§ 4 
 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest  
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 Łukasz Borsuk  tel. (77) 407 66 60 (wew. 106) 
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest  
 ………………………  …………………………. 

§ 5 
 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną 
ofertą w wysokości ………………. zł brutto. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje: 
a. Podatek od towarów i usług w wysokości ………..%. 
b. Wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem zamówienia, w tym koszty transportu do 

Zamawiającego. 
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi po wykonaniu zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania 

faktury. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
 
1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 umowy z winy Wykonawcy, 

będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy 
(np. działanie siły wyższej), Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy 
termin wykonania zamówienia. 

 
§ 7 

 
1. Jeżeli Wykonawca nie wykona zamówienia w sposób należyty Zamawiający może potrącić  

do 10% wynagrodzenia. 
2. W razie odstąpienia od umowy strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 5. 
3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania 

zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

 
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy bez wypowiedzenia. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się wprowadzanie zmian w realizacji zamówienia: 

− zmian osób realizujących zamówienie – w przypadkach losowych, w których dalsze 
wykonywanie zamówienia przez osoby dotychczas wskazane do jego realizacji nie jest możliwe 
z przyczyn niedających się wcześniej przewidzieć i uniemożliwiających tym osobom dalsze 
wykonywanie umowy; 

− zmian w zakresie terminu realizacji umowy przewidzianego umową – jeżeli z przyczyn 
niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie 
jest możliwe; 

− zmian przedmiotowych umowy – jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika  
ze specyfiki zamówienia lub nie dała się wcześniej przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
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pomimo zachowania należytej staranności, a przedmiotowa zmiana ma charakter istotny  
i celowy z punktu widzenia celów lub założeń projektu/umowy,  

− zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub ceny w zakresie wynikającym lub związanym 
z koniecznymi zmianami przedmiotowymi lub osobowymi lub zmianą terminów realizacji umowy 
lub zmian zakresu przedmiotowego; 

− innych przyczyn i okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego  
i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności.  

 
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................      ............................................. 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


