
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu ......................2020 roku w Brzozowie, pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Brzozowie, ul. Moniuszki 17, reprezentowaną przez: Zofię Cwynar – Dyrektor, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą: 

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

reprezentowaną przez: 

................................................................– ………………......................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

„Zakup samochodu osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie”    

w oparciu o poniższe wymagania odnośnie warunków dostawy, zapytania ofertowego oraz Ofertę 

Wykonawcy- będące integralną częścią umowy. 

2. Zgodnie z powyższym Zamawiający powierza, zaś Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia- przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu wyszczególniony poniżej 

przedmiot zamówienia, zaś Zamawiający zobowiązuje się wydany przedmiot zamówienia odebrać       

i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy - Parametry techniczne dostarczanego samochodu, zgodnie      

z Formularzem Ofertowym – zestawienie. 

4.1.Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy spełnia wszystkie parametry techniczne            

i użytkowe określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy oraz, że 

posiadał wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa konieczne do jego użytkowania oraz 

spełnia polskie normy, zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

4. 2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód: 

1) spełnia wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. 

 

§2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości: ...............................................................zł 

(słownie:..........................................................................złotych) brutto. 

2.Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od protokolarnego 

odbioru dostarczonego samochodu. 

3.W razie opóźnienia płatności Zleceniodawca zapłaci ustawowe odsetki. 

4.Wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia - Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie 

posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, wskazane w dokumentacji zapytania 

ofertowego. 

 

§3 

1.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu ...............................dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

2. Koszty wydania przedmiotu umowy, w tym koszty transportu do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Brzozowie pokryje w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty niezbędne do 

zarejestrowania i eksploatacji pojazdu, w szczególności: karty pojazdu, książeczkę gwarancyjną, 

instrukcję obsługi w języku polskim a także 2 komplety kluczy do stacyjki lub inne urządzenia 

umożliwiające rozruch samochodu. 

 

§4 

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia nie odpowiadających dokładnie opisowi 

przedmiotu zamówienia - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 

roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu. 



2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z 

art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów 

albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania zamówienia publicznego. 

 

§5 

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

3.W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może żądać kary 

umownej w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

 

§6 

1.Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela następującej gwarancji: 

.............. miesiące na podzespoły mechaniczne, ...................... miesięcy na lakier, .................... 

miesięcy na perforację nadwozia. 

2.W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami usunięcia usterek. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania porad technicznych i eksploatacyjnych 

użytkownikowi przedmiotu zamówienia. 

4.W zakresie obsługi pogwarancyjnej – obsługa techniczna jest dostępna w ciągu – jak wyżej– od daty 

zgłoszenia usterki działowi serwisowemu. 

§7 

1.Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

2.Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                         WYKONAWCA: 

 


