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UMOWA Nr …………./2015 
 
Na dostawę samochodu osobowego  dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie  Szczecińskim 
 
zawarta w dniu …………………2015 r. 
Pomiędzy: 
Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 ,      
73-110 Stargard Szczeciński  dalej  Zamawiającym, którego reprezentuje: 
 
mgr inż. Ryszard Hadryś - Dyrektor 
a 
firmą :…………………………………………………….. ………………………………..z siedzibą  w 
……………………………………….…………………………………………………………………...
zwanym  dalej Wykonawcą , którego reprezentuje : 
………………………………………..              …………………………. 
 
§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznienowego 

samochodu osobowego marki ………….. model …………. typ …………. rokprodukcji …………. 
przystosowanego do przewozu ………… osób, o parametrachtechnicznych  
i wyposażeniu szczegółowo określonym w opisie parametrówtechnicznych stanowiącym załącznik 
do niniejszej mowy. 

2. Wydanie samochodu odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowychw Stargardzie 
Szczecińskim po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniubezusterkowego protokołu 
zdawczo - odbiorczego pojazdu. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1 spełnia wszystkieminimalne 
wymagania określone dla niego w zapytaniu ofertowym z dnia02.03.2015r.z którym to 
Wykonawca zapoznał się i warunki w nim zawarteakceptuje w całości. 

 
§ 2 
Dostawa samochodu osobowego nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcianiniejszej 
umowy.  
§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacićWykonawcy 

cenę brutto ……………. złotych (słownie: …………… złotych), napodstawie wystawionej 
faktury. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołuzdawczo - odbiorczego 
pojazdu przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o którychmowa w § 5 
ust. 2 umowy. 

4. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty ponoszone przezWykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto bankowe Wykonawcywskazane na 
fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemuprawidłowo wystawionej faktury. 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że samochód o którym mowa w § 1, jest jego własnością, niema wad 

fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jestprzedmiotem 
jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia. 

2. Z chwilą wydania samochodu Wykonawca przenosi prawo własności samochoduna 
Zamawiającego. 

 



§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu o którym mowa w § 1,do siedziby 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następującedokumenty: 

1) książkę serwisową i gwarancyjną samochodu, 
2) instrukcję obsługi w języku polskim, 
3) dowód rejestracyjny – w przypadku samochodu już zarejestrowanego, 
4) niezbędną homologację europejską/polską (świadectwo homologacji), 
5) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionychdo napraw 

gwarancyjnych zlokalizowanych w odległości nie większej niż100 km od siedziby 
Zamawiającego, 

6) inne niezbędne dokumenty. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawysamochodu,o 

którym mowa w § 1.  
4. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy okaże się, że przedmiotowy samochódposiada usterki 

lubwady, Strony umowy sporządzą na tę okoliczność protokółi ustalą dodatkowy termin na 
usunięcie usterek lub  wad w przedmiocie umowy. 

5. Zamawiający dokona oceny stanu i zgodności przedmiotu umowy z wymaganiamiokreślonymi w 
zapytaniu ofertowym oraz niniejszej umowie w ciągu 14 dni od datyjego dostawy. W razie 
stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamacjęWykonawcy, który zobowiązany jest 
udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni oddoręczenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
reklamacja uważana będzie zauznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

6. Całkowity termin na załatwienie reklamacji ustala się na 21 dni. 
§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód i wyposażenie jest fabrycznienowe. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiotowy samochód przygotowany do odbioru jestfunkcjonalnie 

sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 
3. Wykonawca udziela: 

1) pełnej gwarancji na elementy mechaniczne samochodu bez limitu kilometrów(gwarancja 
producenta) na okres ………. miesięcy; 

2) pełnej gwarancji na powłokę lakierniczą na okres ………. miesięcy; 
3) pełnej gwarancji na perforację nadwozia na okres ………. miesięcy. 

4. Gwarancja biegnie od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokółemzdawczo –
odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny określony warunkami zawartymi w książcegwarancji. 
6. Wykonawca zapewni stację serwisową w odległości nie większej niż 100 km od 
siedziby Zamawiającego. 
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: ……………………………. 
8. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad lub awariiw przedmiocie 

umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniejw ciągu 7 dni od dnia ich 
ujawnienia, stosowanej reklamacji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania awarii w okresiegwarancyjnym, nie później 
jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia przezZamawiającego, a w przypadku gdyby 
naprawa wymagała wymiany części, którenależy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia 
awarii nie może przekroczyć21 dni licząc od dnia zgłoszenia.  

10. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie przystąpi do usunięcia wad lub awariiw ciągu 5 dni 
roboczych, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciejna koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz bez konieczności uzyskania 
zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

11. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy. 
12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lubwymiany każdego z 

elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczynwad konstrukcyjnych, 
produkcyjnych lub materiałowych. 

13. Okres gwarancji samochodu zgłoszonego do naprawy zostanie każdorazowoprzedłużony o czas 
przebywania pojazdu w naprawie. 



14. Zamawiający będzie pokrywał koszt wymiany materiałów eksploatacyjnychi przeglądów 
okresowych (olej, filtry, klocki hamulcowe, itp.). 

15. Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnympowodują wymianę 
tego elementu, podzespołu na nowy. 

16. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosiWykonawca. 
 
§ 7 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonaniezobowiązań niniejszej 
umowy w formie kar umownych. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% ceny przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnieniaw wykonaniu 
umowy, 

2) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzieńopóźnienia w usunięciu 
usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lubw okresie gwarancji liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie usterek lubwad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronieWykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronieZamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony będą uprawnionedo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość karyumownej. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownychz przysługującego mu 

wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 
 
§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zwłoka w realizacji dostawy,przekracza 30 dni od 

dnia upływu terminu określonego w § 2 wraz z prawemnaliczenia kary umownej w wysokości 10 
% wartości umowy brutto, o której mowaw § 7 ust. 1pkt 3) 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygoremnieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stronwyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy strony będą się starałyrozwiązywać 

polubownie, a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą rozstrzyganeprzez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowaniewłaściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwaegzemplarze dla 
Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.  

 
§ 10 
 
Integralną częścią umowy są: 
1. Zapytanie ofertowe z dnia …………..., 
2. Oferta CenowaWykonawcy z dnia ………..….. 
 
 
             Zamawiający                                                                        Wykonawca  


