
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.   

   ul. Wspólna 6; 62 – 045 Pniewy 

 
Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa nr …/DWT/2022 
 
zawarta w Pniewach, dnia ……… 2022 roku pomiędzy  
 
Pniewskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 6, 62-045 
Pniewy, legitymującą się numerem, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto                    
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000177961, wysokość kapitału zakładowego 29 954 000 PLN, NIP 787-14-26-929, numerem 
REGON 630789190 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez : 

1. ………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Dostawcą” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr 
11/DWT/2022), w oparciu, o Regulamin udzielania zamówień Pniewskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. z dnia 15 stycznia 2021 roku, została zawarta umowa  
o następującej treści 
 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

 Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego jest „Dostawa 
samochodu osobowo - dostawczego  o napędzie elektrycznym”, fabrycznie nowego (zwanego dalej 
Samochodem). 

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje Samochód:  
- marki ………………………………………………………  
- model …………………………………………………….. 
- rok produkcji …………………………………………….. 

2. Dostawca oświadcza, że Samochód opisany w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, 
w szczególności od obciążeń ustanowionych na rzecz osób trzecich, a także, iż nie jest  

3. Przedmiotem żadnego postępowania i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Dostawca 
oświadcza również, iż Samochód wolne jest od wad fizycznych i w pełni odpowiada specyfikacji 
określonej w ofercie Dostawcy, o której mowa w ust 3. 

4. Szczegółowy opis Samochodu zawiera złożona przez Dostawcę oferta przetargowa, stanowiąca 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

[Termin realizacji umowy] 
1. Samochód dostarczony zostanie w terminie ……… tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

do siedziby Zamawiającego tj. do dnia ……………………………….. 2022 r.  
2. Samochód zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy. Wszelka odpowiedzialność 

przejdzie na Zamawiającego z chwilą przekazania mu Samochodu (w rozmienieniu § 3 ust 2).  
3. Wykonawca powiadamia, w terminie 7 dni przed realizacją dostawy, Zamawiającego                        

o terminowej realizacji dostawy oraz zapewnia o udziale osoby upoważnionej do podpisania 
protokołu przekazania i odbioru. 

                                                              
§ 3 

[Odbiór] 
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1. Przedmiotem odbioru końcowego jest Samochód w rozumieniu § 1.  
2. Przekazanie Zamawiającemu Samochodu odbędzie się protokolarnie w siedzibie Zamawiającego 

i będzie obejmowało: 
a) odbiór określonego w § 1 ust. 1 zarejestrowanego w odpowiednim Wydziale Komunikacji                               

i ubezpieczonego (na okres co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia przekazania 
Samochodu, w zakresie OC, NW i AC – bez udziału właściciela w szkodzie) Samochodu, 

b) przekazanie Zamawiającemu przez Dostawcę wszystkich wymaganych dokumentów. 
3. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady Samochodu, Zamawiający ma 

prawo odmówić jego odbioru. 
4. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad Samochodu, w miejsce protokołu odbioru tego 

Samochodu sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół wskazujący wszelkie 
zastrzeżenia Zamawiającego.  

5. Do odbioru Samochodu po usunięciu wad stosuje się wprost zasady określone w ust 2, 3 i 4. 
 

§ 4 
[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za Samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynagrodzenie                
w wysokości: 

- netto: ………………………………………………. zł. 
- słownie: ……………………………………………………………………………………………… 
- podatek VAT ……………………………………… % 
- łącznie brutto: …………………………………….. zł. 
- słownie: ……………………………………………………………………………………………… 

2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie 
realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, iż powyższa cena może ulec zmianie jedynie w przypadku 
zmiany stawki podatku o towarów i usług (VAT). Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy 
prowadzi do podwyższenia ceny brutto o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością podatku 
VAT dotychczas obowiązującego i wersji zmienionej. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.  
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie ……. dni od dnia podpisania protokołu odbioru,  

o którym mowa w ust. 2. 
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w terminie 

14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.  
 

§ 5 
 

[Obowiązki stron] 
1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

a) protokolarnego odbioru Samochodu (pod warunkiem, iż odpowiada on wymaganiom 
niniejszej umowy, SWZ i oferty Dostawcy) oraz do potwierdzenia tego faktu poprzez 
podpisanie protokołu odbioru końcowego, 

b) zapłaty za wykonany przedmiot umowy w wysokości i terminie określonym  w niniejszej 
umowie.  

2. Dostawca zobowiązany jest do:  
a) dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, ofertą, zasadami wiedzy technicznej                               

i przepisami prawa, 
b) terminowego dostarczenia Zamawiającemu, na swój koszt i ryzyko, Samochodu określonego 

w § 1,  
c) zabezpieczenia przedmiotu umowy w sposób należyty do czasu przekazania 

Zamawiającemu. 
 

§ 6 
[Przedstawiciele stron] 

1. Przedstawicielem Dostawcy jest ……………………………………………………….... 
2. Przedstawicielem Zamawiającego  jest ……………………………………………….... 
 

§ 7 
[Kary umowne] 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na 
wykonanie przedmiotu umowy do dnia odbioru zgodnie z § 3 ust 2, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego netto, określonego na podstawie § 4 ust. 1, 

b) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia 
umownego netto, określonego na podstawie § 4 ust. 1, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 
4. Wyegzekwowanie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. a), nastąpi poprzez umniejszenie 

wynagrodzenia należnego Dostawcy o wysokość naliczonej kary umownej. 
 

§ 8 
[Postanowienia dodatkowe] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu 
umowy przekraczającego 14 dni kalendarzowych. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługiwać 
będzie kara umowna o której mowa w § 7.ust 1 lit b. 

2. Dostawca udziela Zamawiającemu trzyletniej gwarancji na Samochód określony w § 1.  
3. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotowi umowy. 
4. Dostawca we własnym zakresie jest zobowiązany dokonywać napraw gwarancyjnych, 

wynikających z warunków gwarancji. 
5. Dostawca przedłoży Zamawiającemu oryginalną, wydaną przez producenta książkę eksploatacji, 

uwzględniającą wszelkie czynność konserwacyjne i eksploatacyjne w trakcie trwania gwarancji 
oraz po jej wygaśnięciu. Powyższe dokumenty przedłożone mają być w języku polskim. 

6. Dostawca dostarczy Zamawiającemu Samochód wraz z opłaconym na okres minimum 12 
miesięcy, liczonych od dnia przekazania Samochodu, pakietem ubezpieczeniowym (AC – bez 
udziału właściciela w szkodzie, OC, NW)   

7. Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia w szczególności na zaspokojenie należności 
z tytułu kar umownych, wskazanych w § 7.   

 
§ 9 

[Postanowienia końcowe] 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy, dla których Strony nie znalazły 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Rejonowy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 

Umowy, pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 
                             Przedsiębiorstwo                                                                        Dostawca 

 
 

 


