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Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

znak Rpi.271.12.2022 

 

 

Umowa nr ……………………….…….. 

 

 

zawarta w dniu ……………………… w Rejowcu Fabrycznym 

 

pomiędzy: 

Gminą Rejowiec Fabryczny 

ul. Lubelska 16 

22-170 Rejowiec Fabryczny 

NIP 563 21 58 413 

Wójt Gminy – Zdzisław Krupa 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzata Babijczuk  

zwanej dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

zwanym dalej Sprzedającym. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup samochodu osobowo-dostawczego do obsługi gminnej 

kanalizacji sanitarnej. 

2. Dane pojazdu: 

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

3. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

4. Przekazanie pojazdu wraz z kompletem 2 kluczy, o którym mowa w ust. 1 i 2 nastąpi 

protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawicieli obu stron. 

5. Sprzedający oświadcza, że pojazd, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wolny od jakichkolwiek 

wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych 

obciążeń i zabezpieczeń. 

6. Sprzedający oświadcza, że pojazd spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

7. Sprzedający przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z pojazdem a 

wymagane do zarejestrowania pojazdu, o którym mowa w ust. 1 i 2 na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 2 

 

Termin dostawy przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia udzielenia zamówienia. 

 

§ 3 

 

1. Sprzedający otrzyma za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 

Netto:……………………., VAT: ………………………., Brutto: ……………………………. 
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2. Wysokość wynagrodzenia Sprzedającego wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 

związane z przekazaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie należności wynikającej z zakresu objętego przedmiotem umowy nastąpi 

przelewem na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na 

fakturze VAT. 

4. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni licząc od daty odbioru samochodu. 

 

§ 4 

 

1. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną ofertą oraz wolny od 

wad fizycznych i prawnych 

2. Sprzedający udziela gwarancji na okres ……………………… 

3. Początkowy termin gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu, w którym mowa w § 1. 

Sprzedający zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych napraw oraz udostępnienia 

samochodu zastępczego w okresie trwania gwarancji. 

4. Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad zrealizowanego przedmiotu umowy 

(podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancji jakości, obowiązany jest do przedłożenia 

stosownej reklamacji. 

 

§ 5 

 

1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, będą naliczane kary umowne: 

1) W razie zwłoki w zapłacie ustalonej ceny Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

odsetek ustawowych. 

2) Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy lub dokumentów niezbędnych 

do rejestracji samochodu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Sprzedającego w przypadku dostawy pojazdu nieodpowiadającego warunkom zawartym w 

zapytaniu ofertowym, lub opóźnieniu w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni od 

terminu wynikającego z umowy, bądź opóźnieniu w naprawie wady powyżej 14 dni od dnia 

ustalonego przez Zamawiającego. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym rozdziale. 
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§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego. 

3. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Sprzedającego bez 

zmian samego Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 

umowy do nowego stanu prawnego, 

3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Sprzedającego w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia. 

 

§ 7 

 

Niniejsza Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. 

 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 9 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rejowiec Fabryczny 

mająca siedzibę przy ul. Lubelskiej 16 w Rejowcu Fabrycznym reprezentowana 

przez  Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny. 

b) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny można się 

skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: 

IODO@zeto.lublin.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą 

udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę 

obowiązków dotyczących Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt c) odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

mailto:IODO@zeto.lublin.pl
mailto:IODO@zeto.lublin.pl
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działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

 obsługa prawna; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Rejowiec Fabryczny przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem 

jest Gmina Rejowiec Fabryczny; 

f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych. 

g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie 

Rejowiec Fabryczny Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

h) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Rejowiec Fabryczny ma 

charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia 

przedmiotowego postępowania.  

i) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z 

przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych 

przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów. 

j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

k) Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych                                

osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej 

www.ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl w zakładce Klauzula informacyjna ogólna 

nt. przetwarzania danych. 

 

 

§ 10 

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

        Zamawiający                                                                                    Sprzedający 


