
Załącznik Nr 1  

do zapytania ofertowego  

 z dnia 6.10.2016 r. 

 

 

 

Umowa nr ................... (projekt) 

 
zawarta w dniu ................................. ........ roku w Białobrzegach pomiędzy: 

Gminą Białobrzegi z siedzibą w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, 

reprezentowanym przez: 

Adama Bolka       –  Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi   

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Iwony Czwarno-Olczykowskiej 

NIP  798-14-58-304 

REGON  000527641 

zwaną dalej Zamawiającym  

a:  

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

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:  

1. ...........................................................................................................................  

2. ...........................................................................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły 

umowę następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę nowego 9-osobowego 

(8+1) samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 

jednej na wózku inwalidzkim dla potrzeb Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1 spełnia minimalne wymagania 

określone dla niego w zapytaniu ofertowym z dnia 6.10.2016 r., z którym to Wykonawca zapoznał się 

i akceptuje w całości. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania do odbioru przez Zamawiającego fabrycznie 

nowego samochodu osobowego marki (model):……………………………………………………, 

technicznie sprawnego, o parametrach zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną samochodu, 

stanowiącą załącznik do złożonej przez Wykonawcę oferty. 

2. Odbiór samochodu odbędzie się w miejscu, o którym mowa w ust. 1 w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy. 

3. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zapewnić: 

1) kartę gwarancyjną w języku polskim, 

2) pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną samochodu (instrukcja obsługi) w języku 

polskim, 

3) niezbędną homologację europejską/polską i pomiary dopuszczające samochód do 

użytkowania (przegląd). 



§ 3 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 listopada 2016 r. 

§ 4 

1. Za wykonanie dostawy, będącej przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od 

Zamawiającego zapłata w wysokości ……………………………… zł netto plus należny podatek 

VAT w wysokości 23%, co stanowi łącznie ………………….. brutto (słownie: 

……………………….. złotych brutto). 

2. Podstawę rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty, o których mowa w § 2 ust.3 umowy. Z chwilą odbioru samochodu Wykonawca przenosi 

prawo własności samochodu na Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez 

Zamawiającego płatność. 

§ 5 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony 

samochód na okres : 

1) na podzespoły mechaniczne ............ miesiące (nie krótszy niż 24 miesiące), 

2) powłoki lakiernicze ............. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące), 

3) na perforację nadwozia............. miesięcy (nie krótszy niż 72 miesiące). 

2. Termin gwarancji, o których mowa w ust. 1 biegnie od daty podpisania przez strony protokołu 

odbioru, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny określony warunkami zawartymi w książce gwarancji. 

4. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny na dostarczony samochód oraz zakupione części 

zamienne. 

5. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad lub awarii w 

przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

ich ujawnienia, stosowanej reklamacji. 

6. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ciągu 2 dni 

roboczych, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad lub awarii w 

nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin ten 

może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu 

wcześniejszej zgody Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas 

przebywania pojazdu w naprawie. 

8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy. 9. Niniejsza 

umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieterminową dostawę samochodu za każdy 

dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, 



2) Wykonawca, w przypadku niewykonania dostawy samochodu z winy Wykonawcy, zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa 

w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 z 

przysługującego mu wynagrodzenia 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o fakcie 

realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, 

zapytania ofertowego lub normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem naliczenia kary 

umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1. Końcowy termin 

odstąpienia od umowy nie może przekroczyć terminu wyznaczonego w § 3 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z załącznikami dotycząca postępowania w 

wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie m.in. odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

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

(Zamawiający)       (Wykonawca) 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która 

zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu oraz danych przekazanych przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana i Zamawiającego. 

W tekście umowy słowa znajdujące się w nawiasach przy § 5 ust.1 zostaną usunięte. 



 



 


