
Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy 

Umowa Nr ……………..2019 

zawarta w dniu ….............. 2019 roku w Sokółce, pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Razem” 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5, reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a ……………………………………, zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez 

…………………………………………. 

na dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 201…r. - 9 osobowego samochodu marki 

……………………….w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

- w obszarze D zgodnie z Zapytaniem Ofertowym została zawarta umowa o następującej 

treści. 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

nowego  samochodu  9 – osobowego  przystosowanego  do przewozu osób . 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z: 

1) ofertą Wykonawcy, 

2) warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

3) obowiązującymi przepisami prawa, 

4) opisem zawartym w niniejszej umowie 

§2. 

1. Samochód o którym mowa w §1 ust 1 niniejszej umowy jest fabrycznie nowym 

samochodem, wyprodukowanym w ………… roku o parametrach zgodnych z zapytaniu oraz 

ofertą Wykonawcy: samochód - marka ……………………, model ……………………, rok 

produkcji ………………, kolor ………………………………; spełniającym warunki 

techniczne, warunki gwarancji, oraz posiadającym wyposażenie określone w Załączniku nr 1 

do umowy.  

2. Zamawiający zobowiązują się zapłacić cenę Wykonawcy w wysokości i na zasadach 

określonych w § 3 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym oraz wybraną ofertą Wykonawcy na kwotę netto …............... zł na kwotę 

brutto …............................... zł (słownie: ….........................................), w tym podatek od 

towarów i usług VAT w wysokości …..................... zł (…..%). 

2. Wykonawca w ramach własnej działalności dokona opłacenia należnych podatków i 

składek. 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za 

przedmiot zamówienia i wszelkie koszty Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia, iż objęty umową samochód jest wolny od wad fizycznych i 

prawnych, oraz spełnia warunki, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz 

przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy.  

5. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy ceny na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni 

od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 



 

§ 4. 

1. Dostawa wyposażonego samochodu nastąpi w terminie do dnia ………… r. w godz. 8:00-

15:00. 

2. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do 

zarejestrowania samochodu i jego dalszego użytkowania.  

3. Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5 – 

parking przed budynkiem - samochód musi posiadać pełny zbiornik paliwa i być przygotowany 

do odbioru technicznego przez Zamawiającego. W dniu dostawy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu i jego dalszego 

użytkowania. Termin dostawy do dnia ……………..  r. w godz. 8:00-15:00. Dostawa w dni 

robocze. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie 

dostawy samochodu. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z samochodem: książkę pojazdu, świadectwo 

homologacji, 2 komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta 

wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do 

ruchu drogowego, dokumenty dotyczące użytkowania pojazdu oraz dokumenty niezbędne do  

rejestracji pojazdu w języku polskim. 

6. W przypadku, gdy dostarczony samochód nie będzie spełniał warunków określonych  

zamówieniem Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i odstąpić od umowy. 

 

§ 5. 

 

1. Na objęty przedmiotem umowy samochód Zamawiający otrzyma gwarancję zgodnie z 

gwarancją producenta: 

1) na elementy mechaniczne: ……… miesięcy, 

2) na powłokę lakierniczą: ……… miesięcy, 

3) na perforację nadwozia: ……… miesięcy, 

zgodnie z książką gwarancyjną licząc od daty odbioru końcowego samochodu na zasadach 

określonych w umowie. 

2. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i 

serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony samochód na 

nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach 

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

w sprawach procesowych przepisu Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 7. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy stanowią: 

1. Wykaz wyposażenia samochodu. 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA  
 


