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                                                                             Załącznik Nr 4  
 

U  M  O  W  A     Nr … (PROJEKT UMOWY) 
                                             

zawarta dnia ………………… roku pomiędzy Caritas Diecezji Legnickiej  
(REGON: 040018322, NIP: 6911264161), w imieniu którego działa Zarząd Caritas  
z siedzibą w Legnicy przy ul. Stefana Okrzei 22, reprezentowany przez:  

ks. Roberta Serafina – Dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej 
 

zwanym dalej „Kupującym” 
 a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Sprzedającym” 
 

§ 1 
1. Kupujący nabywa od Sprzedającego samochód osobowy marki……….., typ………….., 

model ……………. zgodny z opisem przedmiotu zamówienia udostępnionym przez 
Kupującego na stronie internetowej Caritas Diecezji Legnickiej, zwany dalej 
„samochodem”, oraz ofertą złożoną przez Sprzedającego w dniu  ……… roku  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, będącymi integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Likwidacja barier 
transportowych - zakup mikrobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Caritas im. św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D - Likwidacja barier 
transportowych. 

§ 2 
1. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży samochodu oraz, że nie jest 

on przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych ani innych obciążeń, jak również nie 
przysługuje wobec niego żadne prawo osób trzecich oraz nikt nie rości sobie do niego 
pretensji i nie jest on obciążony żadną inną wadą prawną. 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad 
fizycznych, a także że w okresie od daty produkcji do daty dostawy nie podlegał 
jakimkolwiek naprawom.  

 

§ 3 
1. Termin realizacji zamówienia wynosi …………. dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 

………………………r. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć termin 
dostawy oferowanego samochodu. 
(termin określony w ofercie przez Sprzedającego - jednak nie dłuższy niż 60 dni) 

2. Sprzedający dostarczy samochód własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Za 
ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu odpowiedzialność ponosi Sprzedający. 

3. Sprzedający dostarczy samochód do siedziby Kupującego w terminie określonym  
w ust. 1, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na co najmniej 3 dni przed datą 
odbioru. 

4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie podpisany przez strony bez 
żadnych wad i usterek protokół dostarczonego samochodu, potwierdzający kompletność 
i zgodność dostawy z wymaganiami Kupującego oraz treścią złożonej oferty.  
 

§ 4 
1. Sprzedający przekaże Kupującemu w dniu przekazania samochodu: 

1) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, 
2) książkę gwarancyjną producenta zawierającą warunki gwarancji i serwisu, 
3) książkę przeglądów serwisowych, 
4) książkę pojazdu, 
5) inne dokumenty wymagane prawem (w języku polskim) niezbędne  

m. in. do dokonania rejestracji wynikającej z ustawy – Prawo o ruchu drogowym  
i przepisów wykonawczych do ustawy (jeżeli pojazd nie został do dnia przekazania 
zarejestrowany). 
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2. Czynności związane z rejestracją samochodu przeprowadzi na własny koszt Kupujący. 
Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez Sprzedającego dokumentów, 
odmówiono rejestracji i dopuszczenia samochodu do ruchu, całość kosztów związanych 
z dostosowaniem samochodu do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi 
przepisami homologacyjnymi, przepisami homologacyjnymi Unii Europejskiej i ustawą 
Prawo o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej poniesie 
Kupujący. 

§ 5 
1. Sprzedający udziela Kupującemu na samochód będący przedmiotem umowy, 

gwarancji na okres wynikający z treści złożonej oferty  tj. :  
1) gwarancji mechanicznej na samochód (silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne  

i elektroniczne wyposażenie) – wynoszący  ……… miesięcy, 
2) gwarancja na powłoki lakiernicze - ........ miesięcy,  
3) gwarancja na  perforację elementów nadwozia  - ............. miesięcy. 
Sprzedający zapewnia, że samochód dostarczony w ramach umowy objęty zostanie 
gwarancją producenta. 

2. Wskazane w ust. 1 terminy  gwarancji  biegną od daty podpisania przez strony protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, uzupełnienia braków  
w wyposażeniu pojazdu, stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,  
w nieprzekraczalnym terminie pięciu (5) dni roboczych. 

4. Sprzedający zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji, do nieodpłatnego 
usunięcia wad, w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia ich 
zgłoszenia przez Kupującego. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych 
przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Kupującego. Okres gwarancji zostanie 
wydłużony o czas przebywania pojazdu w naprawie. 

5. Jeżeli Sprzedający w okresie gwarancji nie usunie wykrytych wad, w ciągu dziesięciu 
(10) dni roboczych, Kupujący może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu 
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Sprzedającego bez utraty gwarancji udzielonej przez 
Sprzedającego.  

6. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Kupujący zawiadomi 
Sprzedającego co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. 

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Sprzedający. 
 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości netto …………. zł (słownie złotych:  ………………………….),  
do której należy doliczyć podatek w wysokości ….., tj. łącznie cena brutto wynosi 
…………. zł (słownie złotych:  ……………………………………….). 

2. Ewentualne kary umowne będą naliczane od kwoty netto wynagrodzenia  określonego 
w ust. 1. 

3. Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej 
przez Sprzedającego, po podpisaniu protokołu odbioru (o którym mowa w § 3 ust. 4) 
potwierdzającego, że przedmiot umowy (dostawy samochodu) został wykonany 
należycie (bez żadnych wad i usterek), przelewem na konto wskazane przez 
Sprzedającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego,  
przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi przez Kupującego 
polecenia dokonania przelewu. 

5. Kupujący oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących  

po stronie Sprzedającego, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

2. Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kar umownych: 
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1) za opóźnienia w realizacji dostawy samochodu w stosunku do terminu ustalonego  
w § 3 ust.1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 
1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

2) za opóźnienia w usunięciu wad, usterek, uszkodzeń, uzupełnienia braków 
wyposażenia pojazdu  stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w stosunku 
do terminu określonego w § 5 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienia w usunięciu wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji w stosunku 
do terminu określonego w § 5 ust. 4 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego  na zasadach 
ogólnych  jeżeli poniesiona  szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Kupujący uprawniony jest do potrącenia należnej mu kary umownej, z wynagrodzenia 
należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. 
 

§ 8 
1. Sprzedający zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, poza 

zakresem wskazanym w ofercie realizowanym przez podwykonawców. 
2. Sprzedający może powierzyć wykonanie części dostaw, w zakresie wymienionym  

w ofercie, podwykonawcom z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) warunkiem zlecenia dostaw podwykonawcom będzie przedstawienie Kupującemu 

projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy 
Sprzedającym a podwykonawcą wraz z wykazem dostaw zleconych 
podwykonawcy,  

2) uwagi Kupującego do projektu umowy Sprzedającego z podwykonawcą mogą być 
wniesione w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy, 

3) jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 2), Kupujący nie wniesie uwag do projektu 
umowy, uważać się to będzie za jego zaakceptowanie, a jeżeli wniesie, to uwagi te 
muszą być uwzględnione w umowie zawartej między Sprzedającym  
a podwykonawcą 

4) zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a podwykonawcą wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga od podwykonawcy przyjęcia bez 
zastrzeżeń warunków niniejszej umowy. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Sprzedającego. Sprzedający jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli i pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania  
i zaniechania. 

4. W przypadku rozliczenia dostaw, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy, 
Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu: 
1) Kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę, 
2) Kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy  

o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych dostaw. 
5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, Kupujący 

wstrzyma zapłatę należności do czasu otrzymania przedmiotowych dokumentów. 
Wstrzymana zapłata należności z tytułu braku potwierdzenia zapłaty dla podwykonawcy 
zostanie zapłacona Sprzedającemu w terminie 21 dni od daty dostarczenia stosownych 
dokumentów. 

6. W przypadku wystąpienia podwykonawcy do Kupującego z roszczeniem o zapłatę 
Kupujący będzie uprawniony do dokonania zapłaty na konto podwykonawcy. W takiej 
sytuacji: 
1) Kupujący będzie miał prawo zażądać od Sprzedającego przedstawienia dowodów, 

że sumy należne podwykonawcy za dostawę zostały zapłacone. Jeżeli Sprzedający 
nie dostarczy takich dowodów, wówczas Kupujący zapłaci podwykonawcy, 

2) Sprzedającemu zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej                  
o kwotę z faktury podwykonawcy, na co Sprzedający wyraża zgodę, 

kwota z faktury podwykonawcy zostanie uiszczona podwykonawcy, na co Sprzedający 
wyraża zgodę. 
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§ 9 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Kupującemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez wyznaczania 
Sprzedającemu dodatkowego terminu w sytuacji: 
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy;  

2) utraty przez Kupującego źródła finansowania przedmiotu umowy w całości lub 
części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania 
zamówienia/umowy. 

3) niedostarczenia przez Sprzedającego samochodu lub dostarczenia go w sposób 
uniemożliwiający podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

4) opóźnienia w realizacji umowy z winy Sprzedającego przekraczającej dziesięć 
(10 dni) kalendarzowych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 1. 

3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach ustawowo dopuszczalnych  
określonych w  art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także 
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 
1) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu 

umowy (dostarczonego samochodu), w tym zmianę numeru katalogowego towaru 
bądź nazwy własnej samochodu w przypadku gdy: 
a) nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu 

technologicznego. Samochód zamienny nie może posiadać gorszych 
parametrów od objętych umową; 

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa mający wpływ na 
przedmiot umowy, 

2) zmianę organizacyjną po stronie Kupującego lub Sprzedającego w szczególności 
w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby, 

3) przejściowy brak samochodu, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku 
przedmiotu umowy. Samochód zamienny nie może posiadać gorszych parametrów 
od tego objętego umową. 

4. Katalog zmian, o których mowa w ust. 3 nie może skutkować podwyższeniem ceny 
określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 10 
1. Integralna częścią umowy jest oferta Sprzedającego, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami.  
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać 

sąd właściwy dla Kupującego. 
4. Sprzedający nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez 
zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. Bez pisemnej zgody Kupującego 
Sprzedający nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa 
wierzyciela (art. 518 ustawy Kodeks Cywilny), ani dokonywać żadnej innej czynności 
prawnej rodzącej taki skutek. 

§ 11 
1. Sprzedający zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany  

w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” wobec osób fizycznych,  
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza 
umowa, a także w trakcie realizacji umowy. 
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2. Sprzedający i Kupujący zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami 
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Sprzedający zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę 
danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                 

dla każdej ze stron. 
           
            KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY 
 
 


