
Załącznik nr 7 

 

UMOWA    ……  / 2015  

 

Zawarta w dniu  .......................w Opolu pomiędzy: 

 Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu 

 ul. Oleska 127,45-231 Opole 

 NIP:754-25-57-300; REGON: 000126528 

reprezentowanym przez: 

 Bogdana Poliwodę - Dyrektora 

    zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

NIP.............................................................................................................................................. 

KRS..........................................................REGON ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa.......................................................................... 

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

 

§ 2 

Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości: 

 

  ……………………………… netto 

  ………………………………. VAT …..   

  ........................................................... brutto. 

   

słownie brutto.............................................................................................................................. 

         

§3 

 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do .......... miesięcy od daty 

podpisania umowy tj. ……………. 

2. Odbioru pojazdu Zamawiający dokona w punkcie sprzedaży Wykonawcy, z zastrzeżeniem, 

że jeśli punkt sprzedaży będzie oddalony od siedziby Zamawiającego w odległości 

powyżej 100 km, wówczas Wykonawca dostarczy pojazd Zamawiającemu do Oddziału 

Terenowego w Głubczycach, ul. Kościuszki 8, 48-100 Głubczyce. 

3. O dostawie lub terminie odbioru Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego 

z trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

 



§ 4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny, za dostarczony pojazd,  w 

terminie do 21 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo - odbiorczy 

pojazdu. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

4. Płatność zostanie dokonana przelewem na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na 

fakturze. 

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 

na wskazane w ust. 4 konto. 

6. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w ust. 1 przysługują odsetki 

ustawowe. 

7. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego (art. 509 KC). 

§ 5 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszystkich niezbędnych wyjaśnień o stosunkach 

prawnych i faktycznych dotyczących przedmiotu umowy i wyda Zamawiającemu wszystkie 

niezbędne dokumenty. 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

   a) ……. miesiące na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu odpowiadające za 

prawidłowe działanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne – bez wyłączeń,…….. 

miesiące na powłokę lakierniczą, ……… miesiące na perforację nadwozia i podwozia,  

licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu, 

 b) ……….. miesiące na zamontowaną belkę świetlną, 

 c) ……….. miesiące na zabudowę części ładunkowej i kabiny pasażerskiej.   

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady przedmiotu umowy Wykonawca jest 

obowiązany do usunięcia tych wad lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.   

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy   

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie  10 

dni od daty zgłoszenia wady. Ponosi on niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej Wykonawcy do  jej odebrania.  



5. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu rzeczy wolnej 

od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, w przypadku, gdy naprawy były istotne. W 

innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

 

§ 7 

1. W razie zwłoki w przekroczeniu terminu wskazanego w § 3 dostawy przedmiotu  umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

ceny brutto wskazanej w § 2 za każdy dzień przekroczenia terminu.  

2. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień przekroczenia terminu wskazanego w § 6 ust. 4.  

3. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wartości faktur Wykonawcy.   

 

§ 8 

Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie  do niej 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, a zwłaszcza jej ceny, 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

§ 9 

Strony postanawiają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty 

odszkodowania. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami powstałe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać 

sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y            W Y K O N A W C A     

   

 

 

 


