
Załącznik nr 2 
Wzór umowy 

 
Umowa Nr ............ 

  
        zawarta w dniu ...................2016r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych  
 w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice NIP 496-01-12-504, REGON 
030238920, zwanym w dalszej części „Zamawiaj ącym”, reprezentowanym przez:  
Pana Leszka Budrewicza - Dyrektora 
a ……………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................., 
  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
P. ...................................................................................................................................... 
  
 Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zapytania ofertowego przeprowadzonego na 
podstawie Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach z dnia 
16.04.2014r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, 
usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO 
(netto).  

  
§ 1 
  

1.  Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na własne potrzeby używany samochód 
marki ....................... model .......................... typ............................., rok produkcji …..…,   
o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku do umowy. 

2.   Wykonawca gwarantuje, iż samochód odpowiada wymaganiom polskich norm oraz 
gwarantuje jego dobrą jakość. 

3.   Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w ust. 1 jest wolny od wad fizycznych            
i prawnych, oraz iż nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi 
przedmiotu zabezpieczenia. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 
20 czerwca 2016r. 

5.  Dostarczenie samochodu wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji, 
książką serwisową nastąpi do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po 
uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. 

6.   Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu Stron w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 
Łosice. 

7.   Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony 
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy stwierdzającego jego 
zgodność ze złożoną ofertą. 

8.  Przekazanie pojazdu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w dniu dostarczenia 
Zamawiającemu samochodu i potwierdzone zostanie protokołem. 

  
 
 
 



§ 2 
  

1.   Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto: …..............................zł, (słownie: ……………………………………………….……...)  
podatek VAT ............... %, co stanowi kwotę : ………………………. zł, (słownie: ………… 
…………………………………………………………………………………………………) 
brutto: ……….................. zł (słownie: …………………………………………………………   
…................………................................................................................................................…). 
2.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wydatków ponoszonych przez 

Zamawiającego na realizację umowy. 
3.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją umowy, a także innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

4.   Należność, o której mowa w § 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
faktury. 

6.   Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 7. 

7.   Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
  

§ 3 
 

1.   W przypadku opóźnienia w terminie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karą 
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 

2.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy 
szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar 
umownych. 

4.  Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega 
sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu 
umowy nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania. 

5.   W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia 
od umowy. 

§ 4 
  

1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2.  W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania            
i kar umownych. 

 
 



§ 5 
  

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2.   W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3.   Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których Strony nie będą             
w stanie rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

  
  
  
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Załącznik do umowy 
                                                                                      Nr …………… 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU CI ĘŻAROWO - OSOBOWEGO 
  

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach  
  

Marka : ………………………………………………………………………..………… 

Model: …………………………………………………………………………..………. 

Nr VIN: …………………………………………………………………………………. 

Rok produkcji: ………………………………………………………………….......…… 

 

Wraz z samochodem przekazano następujące wyposażenie: 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………. 

Przekazane dokumenty: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....................................................................… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...................................................................…… 

  

Data przekazania: ……………………………………………….. 

  

           Zamawiający                                                                                      Wykonawca 

……………………………                                                               …………………………… 


