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           Wzór umowy 

 

Umowa 

 

zawarta w dniu ……………….. 2019 r. w Krakowie pomiędzy: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków,  

NIP 676-12-42-694, REGON 006473159, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

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

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

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

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego 

typu kombivan na potrzeby Kuratorium Oświaty w Krakowie: marka/ typ/ model 

................................. rok produkcji ................., nr nadwozia ......................... o parametrach 

technicznych i wyposażeniu wraz z pakietem ubezpieczeń zgodnych z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną 

część umowy. 

§ 2 

1. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba (salon 

sprzedaży) Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 70 km do siedziby 

Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o terminie dostawy  

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wydany Zamawiającemu samochód będzie wolny od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać będzie warunki,  

o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie tej ustawy. 



 

§ 3 

1. Na opisany w § 1 przedmiot Umowy Wykonawca udziela następujących pisemnych 

gwarancji: 

- gwarancja mechaniczna -.......... bez limitu kilometrów, 

- gwarancja na powłoki lakiernicze -............ , 

- gwarancja na karoserię -............. , zgodnie ze złożoną ofertą. 

Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu dla Zamawiającego. 

2. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) Książkę gwarancji, książkę przeglądową samochodu, 

b) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim (jeżeli posiada), 

c) Dokumenty konieczne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu jeżeli pojazd, który został 

przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą, jest 

uszkodzony, jest niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu 

nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących 

korzystania z pojazdu lub niezbędnych do jego zarejestrowania. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż pojazd uważa się za wydany w dacie jego odbioru bez 

zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do jego odbioru. 

5. Naprawy i przeglądy gwarancyjne oraz przeglądy serwisowe dokonywane będą 

w autoryzowanej stacji obsługi w ................................................................................................ 

§ 4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

- po stronie Zamawiającego:...................................................................................... 

- po stronie Wykonawcy:............................................................................................ 

§ 5 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie netto: .............................................. zł (słownie: ......................................... złotych), 

powiększone o ....... % podatku VAT, oraz ubezpieczenie samochodu w kwocie ………….. 

(słownie: .................................. złotych), co stanowi łączną kwotę brutto ........................... zł 

(słownie ……..................................................................... złotych) zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 



3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru 

przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 7 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% 

wartości brutto przedmiotu zamówienia, 

b) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku 

przekroczeniu terminu wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

c) w okresie gwarancji 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w naprawie 

samochodu lub w dostarczeniu pojazdu zastępczego. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona płatności w terminie określonym w § 6 

niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty. 

§ 8 

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 9 

Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

Spis załączników do umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Oferta złożona przez Wykonawcę, 

b) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


