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UMOWA nr DI/----/2017 
 
Zawarta w dniu ---.---.2017 r. w Żarach pomiędzy: 
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  

z siedzibą w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, NIP 928-203-33-04, 
REGON: 080315632,  

reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu  – Zdzisława Czekalskiego 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” 
a   

………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  
reprezentowaną przez: 
………………………    - …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawc ą”  
*- niepotrzebne skreślić 
 
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie: 
− oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2017 r. 
− postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2015 Prezesa Zarządu ZWiK 

Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 
udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

Strony, zgodnie postanawiają co następuje: 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest zakup samochodu dostawczego marki -------------------------------------- 
o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 1 do umowy) oraz zgodnymi z ofertą przetargową, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

 
§ 2 

 
1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi: ………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………………….),  
…………………….. zł brutto  (słownie: ……………………………………………………………..), 
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w tym podatek VAT 23 % tj. …………………. zł (słownie: ………………………………………….). 

2. Zapłata wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od przekazania 
przedmiotu umowy i otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy przedmiot umowy do siedziby 
Zamawiającego w dniu roboczym w godz. 7-15. 

 
§ 3 

 
1. Przekazanie samochodu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy na 

warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty. 
2. Za termin odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez 

Kupującego protokołu odbioru. 
3. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru ze strony 

Zamawiającego jest Pan Łukasz Rymarski . 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dokumenty 

umożliwiające rejestrację samochodu (wyciąg ze świadectwa homologacji, dokument 
potwierdzający zapłatę akcyzy, kartę pojazdu oraz oświadczenie o podleganiu obowiązkowi 
zapewniania sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie złożone na fakturze, o którym mowa w art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr 25 poz. 202 ze zmian.) lub dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy. 

5. W przypadku braku możliwości zarejestrowania samochodu z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy - Wykonawca zwróci w takim przypadku 
Zamawiającemu zapłaconą kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz zapłaci karę umowną 
w wysokości, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt a) tiret trzeci, a Zamawiający zwróci Wykonawcy 
samochód. 

6. Najpóźniej w terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
pozostałe dokumenty, w tym: 
1) książkę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji oraz listą autoryzowanych punktów 

serwisowych;  
2) książkę serwisową; 
3) dokumentację techniczno – eksploatacyjną w języku polskim; 
4) dwa komplety oryginalnych kluczyków. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 jest dobrej jakości, nieużywany, 

wyprodukowany w 2017 roku, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych, a także od 
wszelkich długów i obciążeń oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia 
i certyfikaty/homologacje dopuszczające do homologacji w Polsce. 

2. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – zgodnie z warunkami określonymi przez producenta – 
nie mniej niż 2 lata gwarancji (bez limitu przejechanych kilometrów) na silnik i podzespoły (gwarancja 
mechaniczna) oraz 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą i 12 lat na perforację karoserii (nadwozie). 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru przedmiotu umowy. 
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§ 5 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
• za niedotrzymanie terminu dostawy określonego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 3% 

wynagrodzenia określonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3% wynagrodzenia 

określonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego 
na usunięcie wad, 

• za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 
ust. 5 - w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w przypadku nie 
uregulowania należności w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, jeżeli szkoda 
przewyższa wartość kar zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

 
§ 6 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 7 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 8 
 
W przypadku sporu między stronami, właściwym do jego rozpatrzenia jest Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki do umowy: 
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 


