
     

 

UMOWA NR ….. /WZ/2020  –  ………………  

 

Zawarta w dniu ………...2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, plac Wolności 1,                   

62-500 Konin, pomiędzy: 

Miastem Konin,  

 Miastem Konin,  

reprezentowanym przez Pana  Piotra Korytkowskiego –  Prezydenta Miasta Konina                                                           

posiadającym NIP 6652899834,   REGON 311019036 

zwanym w treści umowy ”Zamawiającym” 

a: 

……………………….. 

………………………… 

……………………….. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon 

wyprodukowanego w ……….. roku, marki …………………, nr nadwozia 

…………………………….., poj. silnika …………………….. cm
3
, zwanego dalej 

,,samochodem”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy ( załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

3. Przedmiot umowy musi być zgodny z obowiązującymi normami, a jego dostarczenie 

zgodne z ustalonymi niniejszą umową warunkami. 

 

§ 2. 

Termin realizacji  

1. Dostawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu samochodu będącego 

przedmiotem umowy w terminie do 21.10.2020r. 

 

§  3. 

Przekazanie przedmiotu umowy 

1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego o dacie odbioru samochodu, a Zamawiający 

przystąpi do jego odbioru w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia. 

2. Odbiór samochodu nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – 

odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Dostawcy i 

Zamawiającego. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Protokół zdawczo – odbiorczy samochodu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach: 

2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla DOSTAWCY. 

4. Do samochodu Dostawca zobowiązuje się dołączyć: instrukcję obsługi i konserwacji 

opracowaną w języku polskim, gwarancję określającą jej szczegółowe warunki wraz                         

z książką gwarancyjną, homologację samochodu oraz kartę pojazdu. 

 

§  4. 



     

Gwarancja 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania warunków gwarancji i eksploatowania 

samochodu zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. Gwarancja producenta udzielona jest na okres 3 lat lub 100 tys. kilometrów. 

3. Dostawca zapewnia, że samochód jest dobrej jakości i nie posiada wad fizycznych ani 

prawnych. 

4. W okresie gwarancji Dostawca zapewnia pełną obsługę serwisową za pośrednictwem stacji 

obsługi technicznej na terenie całego kraju. Naprawy gwarancyjne samochodu 

wykonywane będą bezpłatnie w terminie do 30 dni. 

5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni nieużywania samochodu przez 

Zamawiającego, spowodowanego czasem naprawy. 

6. W przypadku awarii samochodu, której naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 3 

dni, na wniosek Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego i nieodpłatnego udostępnienia samochodu zastępczego o takich samych 

parametrach. Koszt paliwa ponosi Zamawiający. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Wartość umowy, uwzględniająca wszystkie składniki i koszty Dostawcy wynosi             

………………….. zł brutto (słownie: ………………………………….00/100). 

2. Zapłata ceny opisanej w ust.1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, podany 

na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy, 

podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzających 

odbiór przedmiotu umowy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

  

§ 6. 

Kary umowne 

1. Jeżeli Dostawca opóźni termin dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa                   

w § 2 niniejszej umowy – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia brutto. 

2. Jeżeli opóźnienie dostarczenia przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy Dostawcy. Odstąpienie od 

umowy wymaga, pod rygorem nieważności, fory pisemnej poprzez złożenie oświadczenia 

drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której 

opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie. 

3. W przypadku, gdy Dostawca nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 4 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kosztów 

naprawy za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 

w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 



     

5. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych o których mowa w ust.1 z należnego 

mu wynagrodzenia. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego . 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy -   

Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 

otrzymuje Dostawca, a 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 

 

 

 

 

 

  

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                   DOSTAWCA 


