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Załącznik Nr 3 

do Zapytania ofertowego  

(BZP.272.2.50.2017) 

 -projekt - 

 

 

UMOWA NR  … /2017 

 

zawarta w dniu ………. 2017 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim – 

Starostwem Powiatowym z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, 

reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską   – Starostę Jeleniogórskiego 

2. Pawła Kwiatkowskiego  – Wicestarostę Jeleniogórskiego 

przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego 

 

a ……………………………………… z siedzibą: ……………………………, zamieszkałym 

(jeśli dotyczy), posiadającym KRS (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli dotyczy),  

NIP ………………, REGON ………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………      – ……………………………, 

2. …………………      – ……………………………. 

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej 

ustawą Pzp, a także zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 

stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 

2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.),  

ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: 

„Dostawa oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej”.  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, technicznie 

sprawnego oraz wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, 

samochodu osobowego: marki …………………., model ……………..…………….., 

rok produkcji …………………… 

2. WYKONAWCA dostarczy samochód –  o parametrach nie gorszych niż określone  

w Zapytaniu ofertowym, zgodny ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją oferowanego 

samochodu.  

3. WYKONAWCA dostarczy samochód wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, 

książką serwisową oraz z kompletem dokumentów umożliwiających zarejestrowanie 

pojazdu jako samochód specjalny.  
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4. WYKONAWCA – w zakresie realizacji przedmiotu umowy – zobowiązany będzie do 

montażu w oferowanym samochodzie, na własny koszt, radiotelefonu i instalacji 

antenowej, dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz do oznakowania pojazdu  

w sposób trwały numerami operacyjnymi. 

5. ZAMAWIAJĄCY dostarczy WYKONAWCY radiotelefon oraz instalację antenową,  

o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania umowy.  

6. Prace określone w ust. 4 WYKONAWCA wykona w terminie ustalonym  

z upoważnionym przedstawicielem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jeleniej Górze.  

   

§ 2 

 

1. Ustala się termin dostawy samochodu: do dnia 30 listopada 2017 r. 

2. Przedmiot umowy WYKONAWCA dostarczy do siedziby  Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze: ul. Sudecka 2, 58-500 Jelenia Góra - po 

wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z przedstawicielem 

ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Andrzejem Marczakiem – Dyrektorem Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych (telefon kontaktowy: 601050307).  

3. W dniu dostawy upoważniony przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jeleniej Górze dokona sprawdzenia dostarczonego samochodu oraz 

dokumentów, o których mowa w §1 ust. 3, a następnie sporządzi protokół odbioru, 

który podpiszą: WYKONAWCA i upoważniony przedstawiciel Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY zobowiąże 

WYKONAWCĘ na piśmie do ich usunięcia w terminie uzgodnionym między stronami.   

5. Protokół, o którym mowa w ust. 3, sporządzony zostanie w trzech egzemplarzach na 

prawach oryginału, po jednym dla: WYKONAWCY, Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 3 

 

1. WYKONAWCA zapewnia autoryzowany serwis samochodowy, w którym będą 

przeprowadzane przeglądy gwarancyjne oraz inne usługi w zakresie serwisowania 

pojazdu będącego przedmiotem umowy, znajdujący się w odległości ……….. km od 

siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (nie 

większej niż 60 km). Opłaty serwisowe i gwarancyjne ponosi Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze jako użytkownik pojazdu specjalnego 

przekazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie darowizny.  

2. WYKONAWCA na dostarczony przedmiot umowy udziela gwarancji: 

a) mechanicznej …………………………………… (minimum 5 lat lub 100.000 km); 

b) na perforację …………………………………………….. (minimum 8 lat); 

c) na powłokę lakierniczą …………………………………. (minimum 4 lata); 

3. WYKONAWCA zapewni opiekę assistance producenta …………………………… 

(minimum 2 lata). 

4. W razie awarii samochodu, będącego przedmiotem umowy, WYKONAWCA 

zobowiązuje się przystąpić do jego naprawy najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych 

licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przekazanego w formie pisemnej lub w innej 
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ustalonej między WYKONAWCĄ a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej  

w Jeleniej Górze. 

5. Jeżeli naprawa pojazdu potrwa dłużej niż 7 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia 

pojazdu do naprawy – WYKONAWCA zapewnia na czas naprawy auto zastępcze  

o parametrach nie gorszych niż zakupione przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 4 

 

1. Za dostarczony przedmiot umowy WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości: …………… zł brutto (słownie ………………………………..……………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 

koszty związane z kompleksową realizacją umowy, w tym koszty dostawy samochodu 

do siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 

montażu radiotelefonu i instalacji antenowej oraz oznakowania go w sposób trwały 

numerami operacyjnymi, a także należne podatki i opłaty, w tym podatek od towarów  

i usług VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie 

przelewem na konto WYKONAWCY: …………………………………. (należy 

wskazać), w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Fakturę VAT należy wystawić na: Powiat Jeleniogórski, 58-500 Jelenia Góra, 

ul. Kochanowskiego 10, NIP 611-250-35-48. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony wskazane w  § 2 ust. 3 

niniejszej umowy protokół odbioru przedmiotu umowy. 

6. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności, 

określonego w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych 

odsetek. 

 

§ 5 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną  

w następujących przypadkach:  

1) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy,   

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

WYKONAWCA; 

2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY.  

4. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności nie będzie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania  

do zapłaty kar umownych.  
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§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały 

rozstrzygnąć na drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze 

polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 7 

 

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –  

w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA

         


