
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ……… / ……….. 

 

zawarta w dniu ……………………… r.  pomiędzy Gminą Rejowiec Fabryczny z siedzibą w 

Rejowcu Fabrycznym ul.Lubelska 16 reprezentowaną przez : 

 1…..............................................–Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny 

 przy kontrasygnacie 

 Skarbnika Gminy – …................................... zwaną dalej w umowie „Zamawiającym” 

 

a  …………………………………………………………………………... 

 

zwanym „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu 

marki ……………….….. model …………………….... 

2. Wykonawca oświadcza, że pojazd będzie posiadał stosowną homologację dopuszczającą 

pojazd do ruchu. 

3. Wykonawca oświadcza, że pojazd będzie posiadał specyfikację techniczną podaną w ofercie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd Zamawiającemu w terminie do …... dni od 

dnia podpisania umowy, zgodnie z ofertą przedstawioną w Formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.   

2. O terminie odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego na dwa dni robocze przed 

możliwością odbioru. 

3. Wraz z pojazdem wykonawca przekaże następujące dokumenty: 

1) instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim, 

2) książkę gwarancyjną, 

3) książkę serwisową, 

4) harmonogram przeglądów okresowych, 

5) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu. 

5. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje ze strony Zamawiającego ….................................., 

a ze strony Wykonawcy ……...................................................................................................... 

 

§ 3 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 Zamawiający zapłaci wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości……………….(słownie:………………). 

2. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty wykonawcy, jakie poniesie on  

z tytułu należytej oraz zgodnej z zapytaniem ofertowym oraz obowiązującymi przepisami 

realizacji zamówienia w szczególności: wszystkie obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki 

(włącznie z podatkiem VAT), inne opłaty oraz upusty i rabaty, jakich wykonawca zamierza 

udzielić zamawiającemu. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu 

umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, potwierdzający prawidłową i zgodną 



z wymaganiami zamawiającego realizację zamówienia. Odbiór nastąpi w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy oraz zostanie potwierdzony przez zamawiającego. 

4. Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w 

którym prowadzony jest rachunek zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela fabrycznej gwarancji mechanicznej na okres ……...miesięcy, gwarancji 

obejmującej wszystkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej ……… miesięcy oraz 

obejmującej perforację blach nadwozia na okres………..miesięcy. 

2. Bieg gwarancji fabrycznej rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo - 

odbiorczego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

3. Po okresie gwarancyjnym Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania pojazdów poza 

siecią dealerską. 

 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest on 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień 

opóźnienia w dostarczeniu zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Zastrzega się prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar 

umownych określonych w ust. 1 - 3 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy poza przypadkami wskazanymi w kodeksie cywilnym 

w następujących sytuacjach: 

1) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo 

wezwania ze strony zamawiającego, 

2) wykonawca dostarcza pojazd, który nie odpowiada parametrom określonym  

w zapytaniu ofertowym. 

3) pojazd posiada wadę prawną lub wadę fizyczną uniemożliwiającą normalną eksploatację. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na 

ich podstawie. 
§ 8 

1. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 



 

Załącznik do umowy nr 1 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Dotyczy zakupu i dostawy 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu typ….. marka… 

Data: …………………. 

Numer umowy: ………………………………………………… 

Nazwa i adres wykonawcy: …………………………….……… 

 

1. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach ww. Umowy. 

 

2. Przedmiot dostawy jest zgodny/niezgodny* z przedmiotową umową. 

 

3. Kompletność dostawy*: 

TAK 

NIE 

– uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Proces dostawy zakończono dnia: ………………..……. 

 

5. Uwagi: …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  ________________________________  ____________________________________ 

Podpis osoby reprezentującej wykonawcę  Podpis osoby reprezentującej zamawiającego 

 

* - Niepotrzebne skreślić 

 


