
 
UMOWA Nr ................ 

 
 

zawarta w dniu ....................... w Mietkowie pomiędzy: 

 

1. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mietkowie (55-081) Mietków, ul. Kolejowa 35, NIP 9137289388, 

REGON  930936196) reprezentowanym przez: Kierownika - Bartłomieja Karolczaka  

zwanym dalej "Zamawiającym", a: 

.........................................z siedzibą  w ..................... ... (kod pocztowy  ..........................), 

................................................. (NIP . ............................ ; REGON ……………....... ), zwanym da lej "Wykonawcą" 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr 249/2020 z  dnia  01.10.2020 r. dla zamówienia                         

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2020  r., poz. 1086), zawarto umowę o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup  samochodu ascenizacyjnego:  

marka/model .............................................................................. rok produkcji ................................................. 

nr silnika ............................................................................................................................................................ 

nr nadwozia ....................................................................................................................................................... 

nr rejestracyjny ................................................................ przebieg (km)........................................................... 

2. Samochód będący przedmiotem umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego – ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków. 

3. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.   

4. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady samochodu, Zamawiający odmówi jego odbioru 

do czasu usunięcia Wad przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione w trakcie 

odbioru w terminie 5 dni od dnia odbioru. 

5. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania przez Zamawiającego                              

i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu. 

 

§2 

 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od 

wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, 

że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia ani zastawu. 

  

§3 

 

1. Sprzedający udziela 6 miesięcznej gwarancji na silnik i skrzynie biegów (bez limitu kilometrów). Bieg okresu 

gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez  zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.   

2.Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 

uszkodzenia (awarii) przez Zamawiającego.  

3. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

5.Wykonawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy. 



 

§4 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …................................................................ zł brutto,                                            

słownie ….........................................................).                 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 

fakturze w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Wystawienie 

faktury VAT nastąpi nie wcześniej niż z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez obie strony 

umowy.  

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności 

wynikających z realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy 

osoby fizyczne lub prawne. 

 

§5 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu: 

a) usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze samochodu, o którym mowa w §1 ust. 3 umowy, 

b) naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§6 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§7 

 

Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§9 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      .........................................................       ........................................................... 

  Zamawiający                Wykonawca 


