
U M O W A 

zawarta w dniu …………………… w Gdańsku pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 80 – 432 Gdańsk,  ul. Konrada 

Leczkowa 1A, reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszym tekście umowy  ZAMAWIAJĄCYM, 

a  

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

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS……………………,   

z siedzibą……………………………………………………………….………………,  

reprezentowanym przez ………………………………………………………….……, 

zwanym w dalszym tekście umowy WYKONAWCĄ, 
w rezultacie wyboru oferty WYKONAWCY została podpisana umowa o następującej treści : 

§ 1 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy samochodu osobowego, marki 
……………………………………………….., zgodnie z przedstawioną ofertą WYKONAWCY 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie  
do 30 dni od podpisania umowy. 

3. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 
4. O terminie wydania przedmiotu zamówienia WYKONAWCA powiadomi telefonicznie 

ZAMAWIAJĄCEGO na 3 dni przed tym terminem. 
5. Przygotowania do odbioru samochodu oraz jego przegląd zostanie wykonany przez 

WYKONAWCĘ na jego koszt.  
6. Przygotowany do odbioru samochód winien być fabrycznie nowy  

i charakteryzować się właściwościami określonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO, ujętymi w 
szczegółowym wykazie oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

1. Odbiór pojazdu dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO  
do składania oświadczeń co do jakości pojazdu. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdu, które to 
będzie obejmować: 
- sprawdzenie zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz 
zgodności zaoferowanych warunków technicznych, eksploatacyjnych  
i wyposażenia 

     - sprawdzenie dokumentacji technicznej 
- przeprowadzenie jazdy próbnej. 

4. Negatywny wynik badań pojazdu, w przypadku nie usunięcia stwierdzanych usterek w 
trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu, o czym 
Zamawiający poinformuje pisemnie WYKONAWCĘ. Termin ponownego odbioru 
WYKONAWCA uzgodni po sprawdzeniu pojazdu we własnym zakresie  
i wyeliminowaniu usterek. 



5. Nieusunięcie usterek przez WYKONAWCĘ w ustalonym terminie może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 3   

Do wydanego pojazdu WYKONAWCA winien dołączyć: książeczkę gwarancyjną pojazdu i 

urządzeń zamontowanych, wykaz wyposażenia, instrukcję użytkowania  

i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, kartę pojazdu, świadectwo 

homologacji. 

§ 4 

1. WYKONAWCA zapewnia, iż samochód jest wolny od wad oraz spełnia warunki,  
o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych 
wydawanych na podstawie tej ustawy. 

2. Samochód jest objęty …..… miesięczną gwarancją na silnik licząc od daty przekazania 
samochodu ZAMAWIAJĄCEMU odnotowaną w książce gwarancyjnej pojazdu lub do 
momentu osiągnięcia przebiegu określonej w ofercie ilości kilometrów, w zależności 
od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. Samochód jest objęty …….. 
miesięczną gwarancją na powłoki lakiernicze oraz …….. miesięczną gwarancją na 
perforację blach nadwozia. 

 

§ 5 

WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia na terenie Trójmiasta autoryzowanego 

serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji, a ponadto do usunięcia w tym czasie 

ewentualnych wad, które mogą się ujawnić w zakupionym pojeździe w terminie 14 dni od 

zgłoszenia reklamacji w sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi.  

§ 6 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: …………… zł netto (słownie:………………) 
powiększonego o należny 23% podatek VAT w wysokości ……… zł, łącznie ………………zł 
brutto (słownie:  …………………………………), zgodnie z ofertą WYKONAWCY. 

2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne  
i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

3.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ wraz  
z protokołem odbioru dostarczonego samochodu, przelewem na rachunek bankowy 
WYKONAWCY wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury 
przez  ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 7 

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 
ZAMAWIAJĄCY będzie naliczać kary umowne w wysokości: 
1) 5 % wysokości wynagrodzenia brutto, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, 
2) 0,1 % wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia przekraczający 

termin realizacji zamówienia, przy czym kara umowna nie może przekroczyć 50% 
wysokości wynagrodzenia brutto. 

3) 0,1 % wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia przekraczający 
termin wyznaczony do usunięcia usterek lub wad przedmiotu umowy. 



2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Realizacja roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kary umownej nastąpi przez potrącenie 
należności przysługującej WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę. 
 

§ 8 

Integralnymi częściami umowy są: 

1) Oferta  WYKONAWCY z dnia  ………………… - załącznik nr 1 
 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 10 
 
Zakazuje się pod rygorem nieważności  zmian  postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści 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, lub zmiany te są korzystne  
dla ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

§ 11 

Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy  
rzeczowo Sąd powszechny z siedzibą w Gdańsku. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

§ 13 

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

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 


