
Załącznik nr 4 

 

 

Istotne postanowienia umowy  
 

zawartej w dniu                      2007 r.  

 pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą  

w Szczecinie , ul. Czesława 9 

 reprezentowany przez: 

Prezydenta Miasta – Piotra Krzystka 

Dyrektora – Tomasza Lachowicza 

zwanym w dalszej części umowy Korzystającym/Zamawiającym 

 

a 

 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Sprzedającym 

 

i ....................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Kupującym 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania MZOG/ZP/   /2007, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nieeksploatowanych) 

samochodów osobowych, wyprodukowanych w 2007 r. 

2. Sprzedający oświadcza, że: 

1)  przedmiot umowy określony w ust. 1 stanowią pojazdy fabrycznie nowe, wolne od wad 

fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i innych obciążeń i zabezpieczeń; 

2) przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach, w 

szczególności w:  

a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 

108 ze zm.); 

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 

poz. 262 ze zm.); 

 

 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się do wydania Korzystającemu/Zamawiającemu fabrycznie 

nowych (wcześniej nieeksploatowanych) 6 sztuk następujących samochodów: 

spełniających parametry techniczne i posiadające wyposażenie zgodne ze specyfikacją 



istotnych warunków zamówienia i ofertą złożoną przez Sprzedającego oraz  warunki 

gwarancji. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Sprzedającego.   
1) Jeden samochód klasy średniej według SAMAR, o nadwoziu typu kombi, określony niżej: 

a) marki.............., model............, 

b) rok produkcji.........................., 

c) nr silnika................................., 

d) nr nadwozia............................, 

e) kolor......................................., 
2) 4 samochody klasy średniej według SAMAR, o nadwoziu typu hatchback, określone niżej: 

a) marki.............., model............, 

b) rok produkcji.........................., 

c) nr silnika................................., 

d) nr nadwozia............................, 

e) kolor......................................., 
3) 1jeden samochód klasy średniej /wyższej według SAMAR, o nadwoziu typu seden określony 

niżej: 

a) marki.............., model............, 

b) rok produkcji.........................., 

c) nr silnika................................., 

d) nr nadwozia............................, 

e) kolor......................................., 
2. Sprzedający zobowiązuje się wydać Korzystającemu/Zamawiającemu samochody określone w 

pkt. 1 niniejszego paragrafu  w terminie od dnia 10 stycznia 2008 r. do dnia 21 stycznia 2008 r. 

3. Korzystający/Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych 

dostarczonych przez Sprzedającego samochodów, w celu porównania zgodności z wymaganymi 

parametrami technicznymi oraz posiadania wyposażenia określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 

 

§ 3 

Sprzedaż przedmiotu umowy następuje zgodnie z umową leasingu nr............z dnia......zawartą 

pomiędzy Kupującym a Korzystającym/Zamawiającym. 

 

§ 4 

1. Odbiór samochodów nastąpi w autoryzowanej stacji obsługi samochodów 

Sprzedającego/siedzibie Korzystającego/Zamawiającego/. 

2. Przyjmuje się datę dostawy jako datę bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

3. W dniu przekazania samochodów Korzystającemu/Zamawiającemu Sprzedający zobowiązany 

będzie przekazać Korzystającemu/Zamawiającemu: 

1) książki pojazdu; 

2) świadectwa homologacji; 

3) książki gwarancyjne; 

4) instrukcje obsługi w języku polskim; 

5) wykaz autoryzowanych stacji obsługi; 

6) dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów we właściwym urzędzie komunikacji oraz 

po 2 komplety kluczyków do każdego z samochodów. 

8. Z czynności odbioru samochodów zostanie spisany i podpisany przez dwie strony Protokół 

odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonych samochodów ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i ofertą złożoną przez Sprzedającego. W protokole odbioru zostaną w 

szczególności wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika. 

9. Samochód, który nie spełni warunków odbioru zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, w 

terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Sprzedający. Z czynności 

odbioru samochodów wolnych od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru. 



10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodów do momentu 

podpisania Protokołu odbioru.  

 

§ 5 

1. Korzystający/Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości .......................złotych, 

określoną w ofercie złożonej przez Sprzedającego, która stanowi integralną część umowy oraz w 

umowie leasingu finansowego dostawy samochodów sześciu osobowych, będących przedmiotem 

niniejszej umowy. Umowa leasingu finansowego, w której określone zostały całkowitą cenę za 

przedmiot umowy, sposób i terminy  zapłaty całkowitej ceny przedmiotu umowy, stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.  

2. Korzystający/Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu leasingu na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, przelewem z rachunku Zamawiającego 

na rachunek Sprzedającego, w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Za datę płatności przyjmuje 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Korzystającego/Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Płatność za usługi wymagane do zachowania gwarancji, a w szczególności serwis, przeglądy 

techniczne realizowane przez Sprzedającego nastąpi na podstawie protokołu wykonania usługi. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7, Korzystający/Zamawiający 

zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez 

Sprzedającego. 

 

§ 7 

1. Sprzedający udziela Korzystającemu/Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem 

zamówienia niniejszej umowy gwarancji na elementy mechaniczne na okres .....miesięcy, 

gwarancji na powłoki lakiernicze na okres .........miesięcy, gwarancji na perforację nadwozia na 

okres........miesięcy, licząc od daty ich odbioru końcowego, zgodnie z kartą gwarancji. 

2. Przez okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności 

konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez 

Sprzedającego lub wskazanego przez niego w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów, w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia. Naprawy inne niż mechaniczne, 

wykonywane będą na podstawie odrębnego protokołu. 

3. W sytuacji, gdy termin naprawy przekracza 1 dzień roboczy, Sprzedający zobowiązany jest do 

dostarczenia samochodu zastępczego. 

4. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, 

będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych samochodów. 

5. Korzystający/Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego o powstałych wadach 

przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Sprzedający jest zobowiązany do 

ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

Sprzedający nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym koszów. 

6. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Korzystający/Zamawiający prześle 

Sprzedającemu reklamację, na którą powinien udzielić odpowiedzi w ciągu 5 dni. 

7. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Sprzedającego na reklamację. 

 

§ 8 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Za zwłokę w wydaniu któregokolwiek samochodu objętego przedmiotem umowy Sprzedający 

zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości samochodu wydanego ze zwłoką za każdy dzień 

zwłoki; 

2. Za opóźnienie w zapłacie Korzystający/Zamawiający zostanie obciążony ustawowymi odsetkami 

za każdy dzień opóźnienia. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym; 



3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku wykonania umowy; 

 

§ 9 

Korzystający/Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach określonych w 

art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą prze sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Korzystającego/Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa 

w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Korzystający/Zamawiający:    Sprzedający:   Kupujący 


