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Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                                 

Umowa nr ………. 

Zawarta w ………… w dniu……..roku pomiędzy: 

Nazwa Zamawiającego: FUNDACJA NOWA WOLA 
Adres Zamawiającego: Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo 
NIP: 9662097724 
REGON: 361609595 
 
zwanym dalej w tekście umowy Kupującym, 
 
reprezentowanym przez…………………………… 
 

a 

……………………………………… 
NIP:………………………………. 
reprezentowanym przez…………………………… 
 
zwanym dalej w tekście umowy Sprzedającym, 

§1 

Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje samochód osobowy marki ………….. typ ………,zwany dalej 
samochodem zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ, zawierającym 
charakterystykę opisu przedmiotu zamówienia, zwanej dalej charakterystyką. 

§2 

1. Sprzedający gwarantuje, że samochód posiada cechy określone w charakterystyce oraz jest zgodny z 
ofertą. 

2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć samochód do siedziby kupującego, tj. do Nowej Woli 89, 
16-050 Michałowo, w terminie do dnia……….r.   

3. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedany samochód …..miesiące na elementy mechaniczne lub na 
……….km, …….miesiące na powłokę lakierniczą, …..miesiące na perforację nadwozia bez limitu 
kilometrów. 

4. Samochód będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakiem 
bezpieczeństwa. 

5. Korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia samochodu przechodzą na Kupującego z chwilą wydania samochodu Kupującemu. Za 
dzień wydania samochodu uważa się dzień, w którym został odebrany przez Kupującego. 

§3 

1. Strony ustalają cenę za samochód na podstawie oferty w kwocie …….……. zł brutto 
(słownie:……………). 

2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Kupującego faktury VAT, przelewem na konto bankowe 
Sprzedającego wskazane w fakturze. 

3. Kupujący dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty odbioru. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Kupującego. 

                                             §4 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w samochodzie w chwili dokonania odbioru przez Kupującego jak i wszelkie inne wady fizyczne 
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samochodu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji. 

2.  Sprzedający na zlecenie Kupującego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat po 
ustaniu rękojmi. 

3. W dostarczonych kartach gwarancyjnych warunki gwarancji, w tym okres gwarancji czas usunięcia 
wady, nie mogą być dłuższe niż 14 dni. 

§5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupujący 
może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) Za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w 
wysokości 10 % ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia, Kupujący będzie informował 
Sprzedającego pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 
kary. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 
§6 

 
Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

   §7 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Kupującego. 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
a) oferta Sprzedającego, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

§9 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

       

        KUPUJĄCY       SPRZEDAJĄCY 

……………………………          …………………………… 
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