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Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA 

PROJEKT 
UMOWA NR  ZB/PP/       /2020 

 
Zawarta w dniu ……………….. roku w Radomiu  pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wjazdowa 4,26-600 
Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 000047499,o kapitale zakładowym 23 180 000,00 PLN, NIP 7960012796, 
REGON 670673852, reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Kupującym” 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………… 

 
Zwaną w treści umowy „Sprzedającym” 
 
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania poza reżimem ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019, poz.1843 z póżn. zm.) - zamówienie sektorowe                  

o wartości poniżej 428 000 euro, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w MPK                       

w Radomiu Sp. z o.o.  

§1 
 

1. Sprzedający  zobowiązuje się sprzedać na rzecz Kupującego fabrycznie nowy 
samochód osobowy ( dalej jako „Przedmiot Umowy” lub „Samochód”),                                   
o następujących parametrach: 
1.1. Rok produkcji:    
1.2. Marka: …………………….  
1.3. Ilość osób:  
1.4. Dodatkowe parametry: samochód musi być przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych zgodnie z kryteriami oraz spełniać parametry wskazane w ofercie 
Kupującego, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Sprzedający, wraz z o Samochodem wyda Kupującemu:  
2. 1. Instrukcję obsługi w języku polskim. 
2. 2. Kartę/książkę gwarancyjna w języku polskim. 
2. 3. 2 komplety kluczyków. 
2. 4. Apteczkę pierwszej pomocy. 
2. 5. Trójkąt ostrzegawczy. 
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3. Sprzedający oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych                       
i prawnych. 

4. Sprzedający oświadcza, że oferowany samochód posiada świadectwo homologacji 
numer ……………………………… 

§2 
 

1. Wydanie samochodu Kupującemu nastąpi w siedzibie Kupującego, przy ul. Wjazdowej 
4 w Radomiu,  w terminie do dnia 28.02.2021 r. 

2. O gotowości do wydania Przedmiotu Umowy,  Sprzedający powiadomi Kupującego,  
co najmniej na 5 dni przed  planowanym terminem wydania. Sprzedający  
zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć Kupującemu wszystkie dokumenty 
konieczne do rejestracji samochodu. 

3. Wydawany Samochód musi być zaopatrzony w minimum 10 litrów paliwa. 
4. Wydanie Przedmiotu Umowy zostanie poprzedzone badaniem sprawności 

technicznej pojazdu w obecności przedstawicieli obu stron. Wydanie Samochodu 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

 
§3 

 
1. Kupujący  zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu za Przedmiot Umowy, cenę                                 

w wysokości netto ………………. zł, brutto ……………….. zł. 
2. Zapłata ceny zakupu nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Kupującemu prawidłowo  wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 
VAT jest sporządzony z udziałem przedstawicieli obu stron protokół odbioru  
Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.. Zapłata nastąpi na wskazany przez Sprzedającego 
na fakturze VAT rachunek bankowy. 

 
§4 

 
1. W razie  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zobowiązuje 

się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne  
1.1. Kara umowna w wysokości 3 % ceny zakupu brutto, gdy Kupujący odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Sprzedającego. 
1.2. Kara umowna w wysokości 0,1 % ceny zakupu  brutto za każdy rozpoczęty dzień 
uchybienia terminu  wydania  Przedmiotu Umowy,  o  którym mowa  w §2 ust. 1 
Umowy. 
1.3. Kara umowna w wysokości 3% ceny zakupu  brutto, gdy Sprzedający  odstąpi od 
umowy z przyczyn niezawinionych przez Kupującego. 
1.4. Kara umowna w wysokości 0,1 % ceny zakupu  brutto za każdy rozpoczęty dzień 
uchybienia terminu  usunięcia wad, o którym mowa  w §5 ust. 3 Umowy. 

2. Kupujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości 
przenoszącej  wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Kupujący  uprawniony jest do potracenia kar umownych z należności przysługujących 
Sprzedającemu.  . 

 
                                                      §5 

 
1. Sprzedający udziela gwarancji na Przedmiot Umowy, co do jego jakości. 
2. Okres  gwarancji – (ZGODNIE Z OFERTĄ SPRZEDAJĄCEGO) 
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3. Serwis gwarancyjny samochodu będzie dokonywany w firmie …………………adres: 
………………………….. 

4. Serwis gwarancyjny zabudowy będzie dokonywany w firmie ………………. adres: 
………………. 

 
§6 

 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§7 

 
Kupujący  może odstąpić od umowy w całości, z przyczyn leżących po Stronie Sprzedającego, 
w szczególności w sytuacji, gdy Sprzedający nie wyda mu Przedmiotu Umowy w terminie do 
dnia 28.02.2021 r. 

 
§8 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy prawa powszechnego, 
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§9 
 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy 
dla siedziby  Kupującego. 

 
§10 

 
1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z realizacją niniejszej 

umowy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom,                    
w imieniu którego działa Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem  e-mail: 
iod@mpk.radom.pl lub telefonicznie pod nr: (48) 385 52 00. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:          
http://www.mpk.radom.pl/index.php/o-spolce/ochrona-danychosobowych/klauzula-  
informacyjna  

§11 
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 
Załączniki do umowy: 
1. Oferta Sprzedającego   

 
 

Sprzedający      Kupujący: 
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