
ZAŁ ĄCZNIK NR 5 
 
 

Wzór umowy 
UMOWA NR.... /2015 

 
zawarta w dniu ....................... w Lubrzy pomiędzy: 
 
Gminą Lubrza z siedzibą 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73,  
NIP: 755-190-87-27, REGON: 531413165 zwaną w dalszej w części „Zamawiającym” 
reprezentowaną  przez: 
Wójta Gminy   -  Mariusza Kozaczek 
 
a 
…………………………………………………………………………….. NIP, REGON 
zarejestrowanym  
w ……………………………………………………..………………………. , 
reprezentowanym przez: 
 
. . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .    zwanym w dalej „Wykonawcą" 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§1. 

1. W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie 
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na Zakup używanego autobusu do 
przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na 
terenie Gminy Lubrza, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
dostawę używanego autobusu (dane autobusu 
.………………………………………………………………………………………………
…...………. …………………………………………………………………………. ). 

1. Szczegółowy opis wyposażenia i parametrów technicznych przedmiotu umowy określa 
załącznik nr 1 do umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również 
przedmiotu zabezpieczenia.  

 
§2. 

 
1. Termin realizacji umowy - do dnia…..  2015 r. 
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i przekazany przez Wykonawcę na parkingu  

w siedzibie  Zamawiającego. 
 

§3. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy wynagrodzenie  
      w  wysokości ............brutto (słownie: .......................................................................). 
2. Wykonawca wskaże na fakturze/rachunku numery nadwozia i silnika pojazdu. 



3. Płatność za dostawę nastąpi najpóźniej w terminie do 30 dni po wydaniu kompletnego, 
   wolnego od wad autobusu i podpisaniu przez Strony protokołu 
  zdawczo-odbiorczego, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej na       
       Zamawiającego. 

§4. 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przygotowaniu przedmiotu umowy do 

odbioru, co najmniej na 2 dni przed dniem odbioru. 
2. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele stron na podstawie 

protokołu zdawczo - odbiorczego. 
3. Za dzień odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu 

zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. 
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże wszystkie niezbędne dokumenty do 

zarejestrowania pojazdu. 
 

§5. 
1. W razie stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy,  
       który zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia, nie później jednak niż w terminie  
      14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, strony mogą ustalić dłuższy  
      termin naprawy. 
3. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji okres gwarancyjny będzie  
       wydłużony o czas naprawy. 
 

§6. 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

1)   za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 
2)   za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji ponad termin 

określony w § 5 ust. 1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 
3. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania w przypadku szkody 
przewyższającej wysokość kary umownej. 

 
§7. 

1. Wykonawca udziela sześciomiesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia - licząc od 
dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego. 

2. Gwarancja nie obejmuje: 
1) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu umowy bądź 

nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, 
2) uszkodzeń mechanicznych. 

 
§8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§9. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 



§10. 
Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu 
Sądowi właściwemu dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
 

§11. 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze  dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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