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Zaproszenie do składania ofert 
 

 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: zakup samochodu osobowo -  dostawczego  
o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t dla Pałacu Kultury Zagłębia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Zatwierdził: Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia  
       M. Majewska  
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa Zamawiającego:   Pałac Kultury Zagłębia  
Adres Zamawiającego:   Plac Wolności 1 
     41-300 Dąbrowa Górnicza  
Telefon:      32 733 88 00  
Faks:      32 733 87 87  
Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@palac.art.pl 
Adres strony internetowej:   www.palac.art.pl 
Godziny urzędowania: pn. - pt., godz.:  8:00 – 16:00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamówienie publiczne udzielone zostanie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(art. 4 pkt. 8), (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie prawa własności przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego do 

fabrycznie nowego, niezarejestrowanego,  wyprodukowanego w roku 2019, kompletnego, wolnego od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowo dostawczego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5t i jego dostawa. Wszystkie elementy dostarczanego samochodu  muszą być fabrycznie 
nowe (nieużywane), które nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, wolne od wad fizycznych (w tym 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku 
i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń. 

 
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia  
 
IV. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy 
 
V.  Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
 
1. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego, 

propozycje Wykonawcy. 
2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia . 
3. Aktualny wydruk z rejestru: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. W przypadku, gdy w dokumencie rejestracyjnym nie są wymienione osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające zakres 
umocowania, dla osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę. Kopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

 
VI. Kryteria oceny ofert 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów: 

 
a) cena - waga kryterium 90% 

 
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 
 
cena brutto oferty o najniższej wartości spośród ocenianych ofert 
------------------------------------------------------------------------------------------  x  90 pkt.  
cena brutto oferty badanej 

 
W kryterium ,,cena" oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów. 
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b) długość skrzyni ładunkowej - waga kryterium 10% 
W przypadku kryterium „długość skrzyni ładunkowej” ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji 

zawartej w pkt. 2.5 w  Załączniku nr 1 do Ogłoszenia   

- w przypadku długości skrzyni ładunkowej 2500mm do 2600mm  - oferta otrzymuje 0 pkt          Pi (D) = 0 pkt. 
- w przypadku długości skrzyni ładunkowej 2601 mm – 2700 mm - oferta otrzymuje 5 pkt.   Pi (D) = 5 pkt.  
- w przypadku długości skrzyni ładunkowej powyżej 2701mm – oferta otrzymuje 10 pkt.   Pi (D) = 10 pkt. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która - po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach - uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli 
przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie będzie można wyliczyć różnicy punktów. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 
VII.   Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty 
 
1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto podaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 

nr 2. 
2. Ceny w Formularzu ofertowym należy podawać w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku 

(z dokładnością do jednego grosza). 
3. Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie, 
faksem lub drogą mailową oraz telefonicznie. 

Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym:  32 733 87 87 
Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym:  sekretariat@palac.art.pl 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego 
do kontaktu z Wykonawcami:   Jacek Ochęduszka,  

 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Pałac Kultury Zagłębia 
Plac Wolności 1 
41-300 Dąbrowa Górnicza  
II piętro – Sekretariat, pokój nr 330 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 21.08.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
XI. Możliwość składania zapytań  dotyczących wyjaśnienia treści ogłoszenia 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz załączników pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego okresu składnia ofert. 

 
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy wyjaśnień już 

udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

mailto:sekretariat@palac.art.pl
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XII. Uzupełnienie oferty, odrzucenie oferty, wykluczenie Wykonawcy, unieważnienie postępowania  
 
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. V ogłoszenia, dokumenty będą 

niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.  

2. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 1, nie uzupełni żądanych dokumentów, 
zostanie on wykluczony z przedmiotowego postępowania.   

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

4. Oferta podpisana przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Wykonawcy podlega odrzuceniu na 
podstawie odrębnych przepisów. 

5. Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli na zamówienie nie wpłynie żadna ważna oferta. 
 
XII.    Informacje dodatkowe 
1. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem i odesłaniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz.U z 2016, poz.380 z późn. zm). 
3. Integralną częścią ogłoszenia jest wzór umowy (Załącznik nr 3). 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Wykaz załączników 
 

L.p. Oznaczenie załącznika 
Nazwa załącznika 
 

1 
Załącznik nr 1 
 

Wymagania dla samochodu  

2 Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy  

3 Załącznik Nr 3  Wzór umowy  
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 Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia  
     Załącznik Nr 1 do umowy  

 
Wymagania dla samochodu osobowo -  dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t 

dla Pałacu Kultury Zagłębia  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.P. 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 
PROPOZYCJE WYKONAWCY* 

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu 
drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”  

  

1.2 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy dotyczącej 
pojazdów  o całkowitej masie dopuszczalnej  do 3,5t.  

 

II. OPIS POJAZDU  

2.1 Samochód osobowo – dostawczy z blaszanym nadwoziem typu 
FURGON, oddzielna kabina osobowa i towarowa. 

 

2.2 Samochód napędzany silnikiem wysokoprężnym o mocy min.  115 
kW 
 

 

2.3 Samochód fabrycznie nowy, niezarejestrowany, rok produkcji 
2019,  Podać markę, typ i model 
 

 

2.4 Samochód wyposażony w : 
Wspomaganie układu kierowniczego 
Skrzynię biegów manualną, 6 + wsteczny  
Kolumnę kierownicy z regulacją wysokości  
Poduszkę powietrzną kierowcy  
Światła do jazdy dziennej  
Czujniki parkowania lub kamerę 
Klimatyzację  
Radio  
Autoalarm   

 

2.5 Długość przestrzeni ładunkowej minimum 250cm 
Wysokość przestrzeni ładunkowej minimum 200 cm 
Oświetlenie przedziału ładunkowego  
 

Dodatkowo należy wpisać dokładną długość 
przestrzeni ładunkowej**: 

2.6 Kabina minimum 6 osobowa.  
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 
Siedzenia pokryte materiałem  łatwo zmywalnym,  o zwiększonej 
odporności na  ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.  
Fotel dla kierowcy: 
z regulacją wysokości, 
z regulacją odległości całego fotela od kolumny kierownicy, 
z regulacją pochylenia oparcia . 

 

2.7 Trwała, pełna, bez szyby przegroda oddzielająca kabinę 
przestrzeni ładunkowej od osobowej.  
Podłoga w przedziale ładunkowym ze sklejki wodoodpornej lub  z 
innym wyłożeniem niż blacha z uchwytami do mocowania 
ładunku. 
Okładziny ścian bocznych przestrzeni ładunkowej ze sklejki 
wodoodpornej z szyną do mocowania ładunku do wysokości 
sufitu. 
Zabudowane nadkola ze sklejki wodoodpornej lub innego 
trwałego materiału innego niż blacha.  

 

2.8 
 

Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do 
ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją.  
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L.P. 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 
PROPOZYCJE WYKONAWCY* 

 

2.9 Kolor samochodu: biały, granatowy lub srebrny.  
 

 

III                             WYPOSAŻENIE  

3.1. Komplet dywaników gumowych   

IV                                   OGÓLNE  

4.1 Gwarancja na cały pojazd   - min. 24  miesiące 
Gwarancja powinna  obejmować bezpłatne naprawy  pojazdu  
w ciągu min.2 lat w ASO  (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na 
terenie RP). 
Gwarancja na lakier i perforację blach dla całego pojazdu min. 60 
miesięcy. 
  

 

V RODZAJ NAPĘDU  

 
5.1 

Napęd pojazdu na przednią oś.  

 
UWAGI: 
*   Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. 
*   Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia.  
** W pozycji 2.5 należy wpisać długość przestrzeni ładunkowej.  
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
                   Załącznik nr 2 do umowy  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
adres …........................................................................................................................................................................ 
NIP..........................................................................REGON....................................................................................... 
Telefon.....................................................................fax................................................................................ 
E-mail…………….……………………………………………………………………………………………… 
Konto Wykonawcy......................................................................................................................................... 
 
Niniejszym składam/-y ofertę w postępowaniu  na zadanie p.n.:  

Zakup samochodu osobowo -  dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 
dla Pałacu Kultury Zagłębia 

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu  i w projekcie umowy.  
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem i zawarte w nim wymagania oraz warunki zawarcia umowy 
przyjmuję bez zastrzeżeń. 
2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do 
Ogłoszenia po ostatecznych cenach zadeklarowanych poniżej: 
 

netto:….............................................zł   

słownie:…........................................................................................................................................................................

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

plus podatek VAT, tj.:   …............................. zł,  

słownie:…........................................................................................................................................................................

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

brutto: …........................................... zł. 

słownie:…........................................................................................................................................................................ 
 
 Udzielę/-imy gwarancji: 
 
- na cały pojazd ……….. miesięcy, 
 
- na lakier i perforację blach nadwozia ………. miesięcy, 
 
3. W cenie ofertowej zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Zadanie wykonam w terminie nie później niż 14 dni  roboczych od dnia podpisania umowy. 
5. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu   tj. przez  30 dni licząc od upływu 
terminu składania ofert.  
6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą: 
6.1. Zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
6.2. Zobowiązuję się do przeniesienia własności na Zamawiającego i do wydaniu mu:  fabrycznie nowego, 
niezarejestrowanego samochodu o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wymaganych przez 
Zamawiającego. Wydanie nastąpi pod adresem Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00. 
 
6.3. Oświadczam, że samochód będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy z rocznika 2019, wolny od 
jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich, jak również będzie spełniał 
wszystkie wymagania przewidziane prawem i będzie dopuszczony do ruchu na terenie RP. 
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6.4. Wydam/-y Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych oraz 
z kompletną dokumentacją wymienioną w § 2 umowy. 
6.5 Akceptuję (-emy) termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury. 
7. Oświadczam(y), że:         - wykonam/y zadanie siłami własnymi  

                                        - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*  
 
 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma  Podwykonawcy 

 
 

 

 
 
 

 
*   Niepotrzebne skreślić 
 
8. Deklaruję, że oferowane przeze mnie urządzenia posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i dokumenty 
techniczne wydane przez jednostki do tego upoważnione. 
 
 
 
 
Data ……………………………..                                  ………………………………………………………………………..                                   
                                                                                                Podpis i pieczątka osób(-y) 

 wskazanych w dokumencie  upoważniającym 
do występowania   w obrocie prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego 
za składanie nieprawdziwych zeznań. 
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 Załącznik Nr 3 
do Ogłoszenia 

           wzór umowy  
 

UMOWA 
 
 
zawarta w dniu ............................roku w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 
Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1, NIP 629 001 58 16 
zwanym dalej  Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Małgorzatę Majewską  
 
 
a 
……………………………….……………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
...................................................................................... 
zwanymi również łącznie Stronami. 
  
Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt. 8 tej ustawy), (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) 
na Zakup samochodu osobowo -  dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla Pałacu Kultury Zagłębia  
 
  

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  przeniesienie prawa własności przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego do 
fabrycznie nowego, niezarejestrowanego,  wyprodukowanego w roku 2019, kompletnego, wolnego od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu (zwanego dalej „pojazdem”) i jego dostawa, 
zgodnie z wynikiem postępowania pod nazwą, Zakup samochodu osobowo -  dostawczego o dopuszczalnej 
masie całkowitej 3,5 t dla Pałacu Kultury Zagłębia jak też z poniższym zestawieniem: 
Marka………………………………………………………………. 
Model……………………………………………………………… 
Rok produkcji……………………………………………………. 
Kolor………………………………………………………………… 
Numer VIN………………………………………………………. 
za wynagrodzeniem. 
2. Szczegółowe dane, parametry techniczne jak też szczegółowe wyposażenie samochodu zawiera załącznik nr 1 
do umowy. 
3. Kopia formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę w toku realizacji procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
4. W przypadku braku informacji o numerze VIN w dacie podpisania umowy numer VIN zostanie wprowadzony 
do jej treści w drodze aneksu w wyniku przedstawienia Zamawiającemu przedmiotowej informacji przez 
Wykonawcę. 

§ 2. 
Termin i warunki realizacji umowy 

1. Przeniesienie prawa własności i dostawa pojazdu zostaną zrealizowane w terminie do 14 dni roboczych od 
daty podpisania niniejszej umowy. 
2. O gotowości do rozpoczęcia procedury dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na minimum dwa dni 
robocze przed zaplanowanym terminem. 
3. Odbiór odbędzie się pod adresem zamawiającego w dniu roboczym w godzinach 8.00 – 15.00. 
4. Zamawiający w dniu odbioru dokona oceny zgodności pojazdu z postanowieniami umowy. W przypadku braku 
zastrzeżeń, zostanie podpisany przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w ust. 6, protokół odbioru 
przedmiotu umowy, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowany 
przedmiot umowy. 
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5. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, instrukcje 
obsługi, książki gwarancyjne, książki serwisowe, harmonogram przeglądów okresowych z zakresem czynności dla 
danego modelu samochodu, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych na terytorium RP. 
6. Za realizację przedmiotu umowy z prawem podpisania jednoosobowo protokołu odbioru odpowiadają: 
- ze strony Zamawiającego:    …………………… nr tel. ………………………………… 
- ze strony Wykonawcy:         ……………………. nr. tel. ………………………………… 
7. Za dzień roboczy Strony przyjmują dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
8. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego 
 z chwilą podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz fizycznego wydania 
pojazdu Zamawiającemu. 

§ 3. 
Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi ………………..zł, netto po dodaniu podatku VAT w 
wysokości 23% tj. ………………złotych, łączna wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 00 000,00 złotych 
(słownie: ……………………………….i 00/100). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 
realizacji niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osobę  wskazaną przez niego w § 2 ust.6. 
4. Faktura zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze VAT. 
5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 4. 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony pojazd na okres ……….. miesięcy na: podzespoły mechaniczne, 
elektryczne i elektroniczne pojazdu (w tym wyposażenie dostarczone wraz z samochodem), ……. miesięcy na 
perforację elementów nadwozia oraz …… miesięcy na powłokę lakierniczą. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
lub osobę wskazaną przez niego w § 2 ust. 6.. 
3. W trakcie trwania gwarancji nie mogą wystąpić ograniczenia lub wyłączenia gwarancji ze względu na przebieg 
pojazdu lub czas. 
4. Wykonawca dokona nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej pojazdu w terminie do 14  dni roboczych, a w 
przypadku braku możliwości jego naprawy wymieni wadliwy pojazd na nowy w terminie do 21 dni roboczych - od 
dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 
5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy. Powiadomienie o 
stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi telefonicznie na nr: …………………..i zostanie potwierdzone faxem na nr: 
………………lub e-mail: ………………………………… 
 

§ 5. 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, płatne po otrzymaniu noty obciążeniowej, w następujących 
przypadkach:  

a. za opóźnienie w terminie dostawy względem terminu określonego w § 2 ust. 1 – w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień roboczy pozostawania w opóźnieniu,  

b. za opóźnienie w stosunku do każdego z terminów określonych w § 4 ust. 4, w wysokości 100 zł za każdy dzień 
roboczy pozostawania w opóźnieniu,  

c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w 
wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w 
przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody lub szkoda 
powstanie na skutek innych okoliczności niż określone w ust. 1 a)-c).   

3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1, kar umownych, o których mowa w ust. 1 a)-b). 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku pozostawania przez Wykonawcę  
w opóźnieniu z realizacją przedmiotu umowy powyżej 20 dni roboczych względem terminu określonego w § 2 
ust.1.  

5. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni roboczych 
liczonych od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do realizacji przedmiotowego uprawnienia. 

 
§ 6. 

Warunki i postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 

właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:  Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji umowy lub z nią związane, w przypadku 
braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 
 
WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 
 
 


