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Załącznik nr 2 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na 
dostawę samochodu terenowego typu 
Pickup wraz z akcesoriami. 

 
Znak sprawy UZ 441-14/13-14/mm 
 

UMOWA 3/2014 
 

W dniu ............................. r. w ……………………… pomiędzy ..................................... z 
siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………………………… 
reprezentowanym przez 
...................................................................................................................., zwanym dalej 
Zamawiającym,                           a ................................................................................ 
działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw nr .......................... z dnia 
............................... r. prowadzonego przed Krajowy Rejestr Sądowy / na podstawie wpisu do 
rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w  .................................................... pod 
numerem .................................... z dnia ............................... r. reprezentowanym przez  
............................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego,  
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie   w postaci 
sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego samochodu  
……………………………………………………………….. na warunkach cenowych 
w/g załącznika nr 1 do niniejszej umowy – oferty Wykonawcy.  

2. Samochód, o którym mowa w ust. 1 dostarczony będzie przez Wykonawcę do 
siedziby Zamawiającego  z uwzględnieniem wskazanego  w SIWZ terminu realizacji 
dostawy tj. do dnia 15 lipca 2014 r. 

3. Wykonawca do dostarczonego samochodu dołączy : dokumenty gwarancyjne,  
świadectwo homologacji samochodu  i instrukcje obsługi,  dokumentację niezbędną do 
zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym  dla siedziby 
Zamawiającego, w tym zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych  
 

§ 2 
 

1. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na podstawie której Wykonawca złożył ofertę. 

2.  Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu są zgodne z ofertą złożoną do 
przetargu i spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że samochód wyposażony będzie we wszystkie akcesoria zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Wykonawca gwarantuje, że  samochód będzie przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie 
sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady,    
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania na własny koszt jego naprawy lub   
wymiany na niewadliwy w terminie  14 dni od telefonicznego, potwierdzonego faksem,  
zgłoszenia Wykonawcy istnienia wady. 
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6. Wykonawca udziela gwarancji :  
- gwarancja mechaniczna (na silnik i podzespoły) ………. miesiące lub 100 000 km 
- gwarancja na perforacje……. miesięcy, 
-gwarancja na powłokę lakierniczą ……. miesiące 
oraz zapewnia  serwis dla samochodu na terenie województwa świętokrzyskiego                          
( w miejscowości :…………………………………………………………………………….).  
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie powodują utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

§ 3 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 
niniejszej umowy, wynosi  brutto .................................................................................... 
zł (słownie: ................................................................................................................... 
zł)- na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wykonania 
zamówienia, w tym w szczególności cenę sprzedaży przedmiotowego samochodu oraz 
koszty  dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie za dostawę płatne będzie na konto Wykonawcy podane na fakturze 
VAT w terminie  60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
siedziby  Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca ustanawia ............................................................................................... 

jako osobę upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym. 
2. Zamawiający ustanawia …………………………………………………………….. 

jako osobę upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą. 
 

§ 5 
 

1. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych i 
kar umownych w niżej określonych sytuacjach i wysokościach: 

a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury 
wynikające z obowiązujących przepisów. 

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostawy 
w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, zgodnie z 
ceną podaną §3 pkt 1   niniejszej umowy. 

2. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższających wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
(odszkodowanie uzupełniające). 
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§ 6 
 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 

  § 7 
 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień nie korzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 8 
 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

   § 9 
 

Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają: 
a) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

NIP- ....................................................................... 
b) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

NIP- ....................................................................... 
 

§ 10 
 

W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla 
Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
Załącznik do umowy stanowiący jej integralną część: 
 Załącznik nr 1 –  oferta Wykonawcy 
 

Zamawiający                                                        Wykonawca 

 

               Pieczęć firmy 

 

…………………………….. 
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Kierownik jednostki 

 

 

GK …………………………….. 

 

RP……………………………… 

 

PD ds. zam. publ. ……………………………… 

 

Sprawdził merytorycznie      …………………………........ 

 

Sporządzający      …………………………........ 

 
Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie wydatków  ŚPN oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada  
Bodzentyn …………………………. roku        Podpis 
 


