UMOWA NR ZEW/K/…../22
Zawarta w dniu ………….. 2022 roku w Niedzicy, pomiędzy Zespołem Elektrowni
Wodnych Niedzica SA z siedzibą: 34-441 Niedzica, zwanym dalej Zamawiającym, w
imieniu którego działa:
…………………………………….
nr ewidencyjny NIP : 735-20-55-446

oraz

REGON : 490785702

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000049056, kapitał zakładowy 225 837 900 złotych, kapitał wpłacony
według KRS 225 837 900 złotych
a
…………………….. z siedzibą: …………………………….
wpisaną do rejestru
przedsiębiorców ……………………… pod numerem ………………. (aktualny odpis z
………………… stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), reprezentowaną przez:
1 ………………………………………………
NIP: ……………… REGON: ………………….
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§1
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania
ofertowego Zamawiający zleca, a
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do siedziby zamawiającego
fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4WD, 5 osobowego
marki ……………… typ, model: …………………o numerze
VIN
……………………………………
na potrzeby Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA.
2. Wykonawca sprzeda Zamawiającemu samochód o właściwościach zgodnych z
opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1
zaproszenia do złożenia oferty, traktowanym jako załącznik do niniejszej umowy.
3. Miejscem odbioru samochodów będzie siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy (do
150 km).

1.
2.
3.
4.

§2
Termin wykonania umowy: do 31 grudnia 2022r.
Za dzień sprzedaży samochodu uważa się dzień podpisania przez obie Strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.
Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem
poprawności działania przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru samochodu wad, Zamawiający nie
dokona jego odbioru i umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do miejsca
dostarczenia, jego uruchomienie i przetestowanie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty
lub uszkodzenia.
§3
1. Zgodnie z treścią oferty Zamawiający zapłaci Wykonawcy za sprzedaż i dostarczenie
nowego samochodu, zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia
ofert wynagrodzenie w wysokości:
Pojazd marki ……………… typ, model: …………………o numerze VIN
…………………………………… za cenę wynoszącą: ………………………. złotych
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..)

2. Do wynagrodzenia określonego w punkcie 1 powyżej zostanie doliczony należny
podatek VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane po dostarczeniu samochodów i ich
protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia samochodu.
4. W przypadku niedotrzymania terminów płatności Wykonawca prawo do naliczenia
ustawowych odsetek za zwłokę.
§4
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące
kary umowne:
a) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 25% wartości netto
przedmiotu umowy,
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z
tytułu:
- odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25% wartości netto przedmiotu umowy,
określonego w §3 ust.1 umowy,
- niedotrzymania terminu wykonaniu umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości
500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia,
- niedotrzymania odpowiednio terminów reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszoną
wadę (awarię), o której mowa w § 5 ust. 3, przekazania Zamawiającemu na czas
naprawy samochodu, o którym mowa w § 5 ust. 5, wymiany samochodu na nowy, o
której mowa w § 5 ust. 7, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia.
2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezwłocznie tj. w terminie
nie później niż 14 dniu od wystąpienia przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, niezależnie od gwarancji jakości producenta,
gwarancji jakości na dostarczony samochód w następującym zakresie :
a) na silnik i podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów
– ………. miesiące.
b) na perforację blach – …… lat bez limitu kilometrów,
c) na lakier – … miesięcy .
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru samochodu.
3. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszoną wadę (awarię) nie przekroczy 3 dni
roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie
wady (awarii) samochodu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od
zgłoszenia wady (awarii) w autoryzowanym serwisie i jednoczesnego powiadomienia
Zamawiającego o tym fakcie (mailowo na adres: piotr.ciezkowski@niedzica.pl ).
5. W przypadku ujawnienia wady samochodu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na
czas naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie egzemplarz samochodu tego
samego rodzaju lub samochód tej samej klasy lub wyższej.
6. Okres niesprawności samochodu od dnia zgłoszenia wady (awarii) do dnia
przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czasu
trwania gwarancji jakości .
7. Wykonawca w ramach gwarancji jakości dokona nieodpłatnej wymiany samochodu
na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry wymienionego
samochodu w przypadkach, gdy:
a) czas naprawy samochodu przekroczy 30 dni licząc od dnia dostarczenia samochodu
do autoryzowanego serwisu i powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie (mailowo na
adres: ……………………………………).
b) samochód wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych skutecznych naprawach (tego
samego elementu) przy każdorazowym powiadomieniu Wykonawcy na adres:
……………………………………… (w przypadku dostarczenia samochodu do
serwisu innego niż Wykonawcy)– w terminie 14 dni licząc od dnia zdiagnozowania
czwartego uszkodzenia – awarii (wykluczając zużycie eksploatacyjne),
c) wyrazi na to zgodę Zamawiający i Wykonawca, w innych przypadkach niż wyżej
określone.
8. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
§6
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości
tego wynagrodzenia,
2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy
w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, np. trudności w dostarczeniu
przedmiotu zamówienia związane z transportem (np. wypadek lub inne zdarzenie
losowe uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu zamówienia na czas),
3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla

Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie
zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze
Stron wniosku i jego akceptacja przez obie Strony.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej.
§8
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 10
Załączniki do niniejszej umowy stanowią :
1) Aktualny odpis z ………….
2) Załącznik nr 1 do zaproszenia (szczegółowy opis techniczny dostarczanego
samochodu).
3) Klauzula informacyjna.
§ 11
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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