
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 
 
 
 

PROJEKT UMOWY NR.............../2017/......./........ 
 

zawarta w trybie postępowania ofertowego dnia …...................2017 roku w Boguszowie-Gorcach 
pomiędzy: 
Gminą Miasto Boguszów-Gorce, z siedzibą w Boguszowie-Gorcach przy placu Odrodzenia 1, 
NIP: ................................................., REGON: …......................................... zwaną dalej Zamawiającym, 
w imieniu której działa …..........................................................................., 
a firmą …........................................................... z siedzibą w …................................................................ 
przy ul. …................................... zarejestrowaną w …....................................................................... pod 
numerem …..........................................., posiadającą NIP: ............................................................... oraz 
REGON: ….............................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez  
 …........................................................-............................................................................................ 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Szczegółowy przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2017) 
kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych 
samochodu dostawczego typu furgon dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce, wraz z wyposażeniem 
na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą wykonawcy, o której mowa w § 
1 ust. 2 wynosi .…................................. złotych 
(słownie: …………………………………………………………………………………….....................................................
....…....................................) złotych brutto. 

2. Podstawę do dokonania płatności za przedmiot zamówienia stanowić będzie faktura VAT, 
wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu, o którym 
mowa w § 4 pkt 7 umowy. 

3. Płatność przekazana będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu do 
banku. 

5.  
§ 3 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela, zgodnie z „Formularzem oferty”, na zakupiony samochód następujących 

gwarancji jakościowych: 
1) na sprawne działanie silnika i podzespołów samochodu (gwarancja mechaniczna).......miesięcy 

od dnia odbioru, 
2) na powłoki lakiernicze ………….. miesięcy od dnia odbioru, 
3) na perforację elementów nadwozia ………………miesięcy od dnia odbioru. 



2. Gwarancja ta odpowiada gwarancji udzielonej przez producenta samochodu, o ile postanowienia 
poniższe nie regulują jej inaczej. 

3. Warunki gwarancji określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany pojazd jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami, wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 
prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa w prawie o ruchu drogowym i przepisach 
wydanych w jego wykonaniu. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
pojazdu,  
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory ubytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z ich 
wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
Termin i warunki realizacji umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 16 tygodni od daty zawarcia 
umowy. 

2. Miejscem dostarczenia pojazdu jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach ul. 
Olimpijska 1  58-371 Boguszów-Gorce  w terminie wcześniej ustalonym i zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

3. Dostarczenie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dzień dostawy pojazdu zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym z min. jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Samochód będzie posiadał kompletną dokumentację, w tym książkę gwarancyjną, instrukcję 
obsługi w języku polskim, kartę pojazdu, książkę przeglądów okresowych, wyciąg ze świadectwa 
homologacji, certyfikat, atest, dokumentację techniczną (książki gwarancyjne) urządzeń 
montowanych dodatkowo. 

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego pojazdu, aż do momentu 
protokolarnego przekazania pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
ponadto należycie zabezpieczyć pojazd na czas jego przechowywania i przewozu do siedziby 
Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu 
zamówienia ze specyfikacją, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, a także złej jakości dostarczonego 
pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad, zachowując termin 
dostawy, o którym mowa w § 4 pkt2. 

7. Odbiór techniczny dostarczonego pojazdu odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu Stron  
i zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru wg załącznika nr 3 do umowy. 

8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego z 
chwilą wydania mu pojazdu. 
 

§ 5 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie: 
……………………………………………. tel. ………………………………. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie: 
………………………………………….…. tel. ………………………………. 
 

§ 6 
Kary umowne 



1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% ceny brutto,  o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy w wysokości 0,2 % ceny brutto, o 
której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony mogą odstąpić od umowy. 
5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, mogące wynikać między Stronami, poddawane będą rozstrzygnięciu Sądu 
właściwego dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista załączników: 

1. Zapytanie wraz z załącznikami 

2. Oferta wraz z załącznikami 

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

 
 

 


