
                          

 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

WZÓR UMOWY    Nr …. /2017 

 

Zawarta w dniu …………………2017 r. w Białymstoku pomiędzy: 

Powiatem Białostockim, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, z 

siedzibą przy ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, NIP 966-05-90-610, REGON 050869213 zwanym 

dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Dorotę Kolenda – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,   

a ................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym 

przez:...…………………………….....…………………….……………....................................................... 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: DO.26.3.3.2017, 

przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin planowania, 

ewidencjonowania i realizacji zamówień publicznych w PUP w Białymstoku wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 18 lutego 2016 

r., na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego.  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na  

dostawie samochodu osobowego marki .................................................... zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………………………..., 

które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż samochód będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, 

kompletny, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz 

sparwny technicznie.  

3. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiazuje się dostarczyć w języku polskim: 

1) oryginalną instrukcję obsługi, 

2) książkę gwarancyną wraz ze szczegółowymi warukami gwarancji i serwisu, 

3) książkę przeglądów serwisowych, 

4) dokumenty niezbędne do rejetsracji pojazdu na terenie RP. 

4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 

Zamawiający wstrzyma się od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu ich 

uzupełnienia. 

5. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są: 

1) z ramienia Zamawiającego:………………………………………………………….. 

2) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………………………….. 

 

§ 2 Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia z siedziby Wykonawcy.  

2. W przypadku  gdy nie będzie odpowiadał on w pełni wymaganiom określonym w niniejszej 

umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedmiotu umowy.  

3. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 



 

§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w całości lub części. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 

wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 4 Termin realizacji przedmiotu umowy 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia ………………………. 

 

§ 5 Ceny i warunki płatności 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości …………………. brutto, (słownie:…………………………..…….), 

w tym kwota netto …………..zł + podatek VAT……………..zł. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr …………………………………………………………………………………………………... 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

5. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Dane do wystawienia faktury: 

„Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  

ul. Pogodna 63/1 

15 – 365 Białystok  

NIP: 9660590610” 

 

§ 6 Gwarancje i serwisowanie  

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wynoszącej: 

a) ….... lat/a – na silnik i podzespoły; 

b) ….... lat/a – na powłokę lakierniczą; 

c) ….... lat/a – na perforację elementów nadwozia. 

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru zdaczo – 

odbiorczego samochodu przez obie strony. 

3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez 

producenta pojazdu stacjach obsługi na terenie całego kraju.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia usterki 

lub awarii. 

5. W razie planowania naprawy przez okres dłuższy niż 2 dni Wykonawca zapewni samochód 

zastępczy o parametrach porównywalnych z pojazdem uszkodzonym.  

 

§ 7 Odpowiedzialność stron umowy 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiajcego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu 

wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1  

za każdy rozpoczęty dzień opóżnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w  § 4.  

 



 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % wartości ceny 

brutto, o której mowa w §  5 ust. 1   w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa  

w  § 6 ust. 5 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiająego karę umową w przypadku nieterminowego usunięcia 

awarii lub usterki samochodu w wysokości 0,2% wartości ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % 

wartości ceny brutto, określonej w § 5 ust. 1.  

5. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiajacego karę umowną w wysokości 10 % wartości ceny 

brutto, określonej w § 5 ust. 1.  

6. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia przekaraczajacego łącznie 14 dni kalendarzowe 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania Wykonawcy doddatowego 

terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1-5. 

7. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie przedmiotu 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

8. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 6 niniejszej 

umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowania przepisy prawa polskiego,  

w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 9 Załączniki do umowy 

1. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Oferta Wykonawcy, 

2. Załącznik do umowy - Protokół zdawczo - odbiorczy.            

            

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

          

 

 

 

 



 

                                                                                             Załącznik Nr 1 do Umowy  nr ….z dnia……… 

 

Protokół zdawczo odbiorczy 

Sporządzony w dniu ……………………………… w …………………………………………………….. 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

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

pzekazuje zgodnie z umową nr …..z dnia ……………….. 

Zamawiającemu: 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15 – 365 Białystok 

Przedmiotem przekazania jest samochód: 

Marka   

Model/Wersja  

Pojemność  

Rok produkcji  

Nr VIN  

Kolor  

Przebieg pojazdu  

 

Wraz z samochodem przekazywane są: 

 

Kluczyki   

Koło zapasowe   

Apteczka  

Gaśnica  

Trójkąt ostrzegawczy  

Instrukcja obsługi/książka gwarancyjna i przeglądów   

Inne  

  

 

Uwagi:…….…………………………………………………………………………………………………. 

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

Na tym protokół zakończono. 

 

 

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

                ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

          

 

 

 

 

 


