
Załącznik nr 2  

  

UMOWA 

  

zawarta w dniu ………………….. 2019 r. w Kruszwicy pomiędzy:  

  

Nadgoplańskim  Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą ul. Popiela 2, 88-150 

Kruszwica,  NIP: 556-27-52-676, REGON: 341337391, Nr KRS: 0000435503  

  

zwanym dalej w „ Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

  

Macieja Banachowskiego   – Prezes Zarządu  

Marka Lewandowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

  

a   

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

NIP: ......................................, REGON: ………….................  

  

(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)   

  

zwanym(ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym(ą) przez:  

  

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

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

  

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej  w 

przeprowadzonym zapytaniu ofertowym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) 

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem 

została zawarta umowa następującej treści:  

  



§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 i 

niezbędnym wyposażeniem.   

 

2. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje samochód osobowy marki ...........…………… model 

........................................ rok produkcji 2019 zgodnie ze złożoną ofertą. Integralną część umowy 

stanowi:  

1) kserokopia oferty (załącznik nr 2),  

2) kserokopia opisu technicznego zaproponowanego samochodu (załącznik nr 3).  

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: do dnia 30 sierpnia 2019 roku.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy wraz  z kompletną dokumentacją w 

siedzibie Wykonawcy gdzie nastąpi przekazanie.  

5. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w dniu jego faktycznego odbioru, przy 

czym Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem odbioru 

powiadomić (email) o tym fakcie (terminie) przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru, jeżeli dostarczony przedmiot 

umowy nie będzie spełniał wymagań lub będzie posiadał wady lub/i usterki, bądź gdy Wykonawca nie 

dostarczył wraz z przedmiotem umowy kompletu dokumentacji.   

7. Opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy lub kompletnej dokumentacji obciąża Wykonawcę i 

stanowi dla Zamawiającego podstawę do obciążenia Wykonawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej 

i/lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

  

§ 2 

1. Ustalona w wyniku złożonej oferty cena pozostanie niezmieniona do końca realizacji przedmiotu 

umowy.  

2. Wynagrodzenie umowne ustalone zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……………………… zł brutto 

(słownie: …………………………………………. złotych), w tym wartość netto ……………… zł, wartość podatku 

VAT wg. stawki ………% ……………… zł.  

3. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

4. Zapłata nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty odbioru 

przedmiotu umowy.  

  

§ 3 

1. Wykonawca udziela ……………-letniej gwarancji na perforację nadwozia licząc od daty odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego.   

2. Wykonawca udziela ……………-letniej gwarancji bez limitu kilometrów/ ……………-letniej gwarancji z 

limitem do …………. tys. km licząc od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.   



3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

bez zastrzeżeń.  

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady oraz uszkodzenia 

powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z przedmiotu umowy.  

5. Uprawnienia z  tytułu gwarancji wygasają po upływie terminów podanych w dokumentach 

gwarancyjnych.  

6. Warunkiem otrzymania gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji 

zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.  

7. Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

priorytetowo (tzn. przyjmie przedmiot umowy do serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki i naprawy w 

dniu zgłoszenia przez Zamawiającego).  

  

§ 4 

1. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był już on naprawiany lub, gdy 

wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy, do jakości jaką powinien on 

posiadać w warunkach eksploatacji.  

2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady powstały 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z 

przeznaczeniem używania przedmiotu umowy.  

3. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z 

tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu  w szczególności niniejszej umowy  

istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez producenta, 

jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.  

  

§ 5 

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,  

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

  

§ 6 

Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

wypadkach i wysokościach:  

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia,  



2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 

ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 2,  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określone w § 5 Zamawiający płaci Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 2,  

  

§ 7 

Osobami uprawnionymi do dokonywania wszelkich czynności związanych z odbiorem przedmiotu 

zamówienia są:  

1) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………,  

2) ze strony Zamawiającego: Maciej Banachowski – Prezes Zarządu  

  

§ 8 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

  

§ 9 

Wszelkie zmiany wymagają one formy pisemnej i podpisów upoważnionych przedstawicieli stron.   

  

§ 10 

Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy  dla siedziby 

Zamawiającego.  

  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

  

§ 12 

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

  

  

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

                      ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 


