
Załącznik nr 4 

Wzór umowy nr ….. 

Zawarta……………………… w  Urzędzie Gminy w Goździe  pomiędzy Urzędem  Gminy  w 

Goździe,                      ul. Radomska 7, 26- 634 Gózd, NIP 796-16-64-549,  

reprezentowanym przez  Adama Jabłońskiego - Wójta Gminy, przy  kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Bogusławy Kościelniak, zwanych dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………., reprezentowana przez …………………. zwana dalej  Wykonawcą. 

                                                                                    § 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ) 
  
                                                                                   § 2 
 
Wykonawca    dostarczy  Zamawiającemu  używany  średni  samochód  ratowniczo - gaśniczy  
marki………………………,  typ …………………………………………. ,  nr  nadwozia ………………………………………. 
 
                                                                                   § 3 
 
Wykonawca zobowiązuje się: 

1. Dostarczyć kompletny samochód, na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego 
2. Dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające udzieloną gwarancję 

 
                                                                                    § 4 
 
Strony ustalają, że dostawa samochodu nastąpi w terminie do dnia ………………………………………….. 
  
                                                                                    § 5 
 
Cenę samochodu, o którym mowa w 2, Strony Ustalają na kwotę  ………………………………………zł   netto                                          
( słownie:  …………………………………………………………………………………) 
plus należny podatek od towarów i usług VAT w kwocie  ……………………….. zł    (słownie:  
………………………………………………………………………………….) 
Cena brutto pojazdu wynosi ………………………………………….. zł  (słownie:  
……………………………………………….) 
                                             
                                                                               § 6 
 

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony samochód jest protokół odbioru, sporządzony w dwóch 
egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla każdej strony) i podpisany przez osoby 
upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad prawnych i usterek 

technicznych w dostarczonym samochodzie, Zamawiający odstępuje od jego 
przyjęcia. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną dostawę w formie przelewu 
bankowego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT    



                                                                                        § 7 
1. W przypadku niedostarczenia samochodu w terminie określonym w §4, a także nie 

usunięcia wad wymienionych w protokole odbioru w terminie określonym w §6 
ust.2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 
1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w §5. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przeważającego karę umowną. 

4. Strony ustalają, ze Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złożony przez Wykonawcę. 

  
                                                                                      § 8 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 
 
                                                                                      § 9 
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód na okres: 12 miesięcy 

1. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru samochodu. 
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w dostarczonym 

samochodzie, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia, w terminie 
uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

3. Jeżeli usunięcie wady lub usterki samochodu nie będzie możliwe w terminie 
określonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu 
samochodu zastępczego lub zapłaty należności na wynajem samochodu 
zastępczego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez utraty gwarancji, do montażu w pojeździe 
będącym przedmiotem umowy, urządzeń łączności radiowej i innego 
specjalistycznego wyposażenia służbowego. 

 
                                                                                        § 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy nie korzystnych dla 
Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy. 

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania każdej zmianie adresu i 
numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 
doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną. 

 
                                                                                        § 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla miejsca realizacji umowy, za które strony uznają siedzibę 
Zamawiającego. 

                                                                              
                                                                                        § 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
 



 
                          Wykonawca                                                                              
Zamawiający 


