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Załącznik Nr 4 

 

Istotne postanowienia umowy 
 

 

 
Zawarta w dniu…………………….. 2019 r. w Karsinie, pomiędzy 

Gminą Karsin z siedzibą przy ul. Długiej 222, 83-440 Karsin 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Karsin – Roman Brunke 

przy kontrasygnacie  

Skarbnik Gminy Karsin – Tomasz Gołuński 

 

a 

 

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

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

 

 

§ 1. 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego nr ZP 271.3.2019 z dnia 

……………………….. 2019 r. na dostawę używanego autobusu dla Szkoły 

Podstawowej w Wielu i ofertą przedstawioną przez Wykonawcę dnia 

…………………….2019 r.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć autobus 

marki:…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dostawa pojazdu nastąpi do dnia ………………………………………….. r. 

3. Specyfikacja techniczna pojazdu będąca elementem oferty, dotycząca wymagań 

przedmiotu niniejszej umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.. 

 

   § 2. 

 

1. Zamawiający za przedmiot umowy określony w § 1 dokona zapłaty kwoty w 

wysokości: 

- netto:  ……………………………………… zł 

- podatek VAT: …………………………… zł 

- brutto: ……………………………….. zł 
2. Zamawiający zapłaci należność za odebrany pojazd na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. Faktura VAT będzie zawierać, co najmniej 

następujące dane: 

 przedmiot sprzedaży, 

 rok produkcji przedmiotu sprzedaży, 

 cenę jednostkową pojazdu, 

 wartość podatku VAT, 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy: 

5. Faktura będzie płatna w terminie  do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
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6. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku odbiorcy. 

 

§ 3. 

 

1. Miejsce dostawy pojazdu: ………………………………………………….. 

2. Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonane przez Wykonawcę i na jego 

koszt przegląd. 

3. Przygotowany do odbioru pojazd winien być dobrej jakości, używany i 

charakteryzować się właściwościami określonymi przez Wykonawcę, ujętymi w 

instrukcji użytkowania obsługi pojazdu i postępowaniu przetargowym. 

 

§ 4. 

 

1. Odbiór pojazdu dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. 

2. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do 

składania oświadczeń, co do jakości pojazdu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdu. 

Negatywny wynik badań pojazdu, w przypadku nie usunięcia stwierdzonych 

usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. 

Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po sprawdzeniu pojazdu we 

własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek. 

 

§ 5. 

 

Do wydanego pojazdu Wykonawca dołączy: 

 -pełna dokumentacją pojazdu (dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji, kartę 

pojazdu lub inne dokumenty niezbędne do rejestracji przetłumaczone na j. polski); 

 -wykaz wyposażenia; 

 -instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych; 

 -fakturę. 

 

  § 6. 

 

1. Wykonawca zapewnia, iż samochód jest wolny od wad, zastawów i obciążeń oraz 

spełnia warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

2. Samochód jest objęty  3 miesięczną gwarancją oraz rękojmią. 

 

§ 7. 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

A) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,1% ceny pojazdu niewydajnego w terminie ustalonym w § 1 ust. 2 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni, 

0,2% za każdy dzień następny – w sumie nie więcej jednak niż 10% ceny 

pojazdu. 

B) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny 

sprzedaży, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 
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2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 

 

§ 8. 

 

1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich 

przedstawicieli w osobach: 

ZAMAWIAJĄCY: 

 ………………………………………………………………………… 

WYKONAWCA: 

 …………………………………………………………………………. 

§ 9. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody 

obu stron pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11. 

 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu w trybie 

uzgodnień przedstawicieli stron, przez Sąd Cywilny właściwy dla Zamawiającego na 

podstawie prawa polskiego. 

 

§ 12. 

 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału z przeznaczeniem: 

       - dla Zamawiającego – 3 egzemplarze, 

       - dla Wykonawcy – 1 egzemplarz. 

 

 

WYKONAWCA: 

 

 

……………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

……………………………….. 

 


