
Projekt umowy 
Nie wypełniać 

 
Umowa Nr ..…/ NR / 2014 

zawarta w dniu………….2014r. 
 
pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku,  
ul. Pionierów 2, 84 – 300 Lębork, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ  
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze 
Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000092716, wysokość kapitału zakładowego 
20.397.800,00 zł, REGON 770548026, NIP 8410005188, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Piotr Boniaszczuk – Dyrektor,  
a  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. zwanym dalej 
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:. 
 

§ 1 
Podstawą zawarcia umowy jest przetarg z dnia …………. 
 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest „Dostawa samochodu ciężarowo – dostawczego”, ( z podwójną 
kabiną pasażerską oraz z zabudową typu skrzynia z plandeką), zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
§ 3 

Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do dnia …………...2014r. 
 

§ 4 
1. WYKONAWCA dostarczy i wyda przedmiot umowy, na własny koszt 

i ryzyko do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w Lęborku przy ul. Pionierów 2.  
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokółem zdawczo-odbiorczym.  
3. WYKONAWCA obowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny  

z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U.  
nr 204 poz. 2087 z 2004 r. z późn. zm.). 

 
§ 5 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy, w zakresie wydania  
i przyjęcia przedmiotu umowy, są:  
• ze strony ZAMAWIAJĄCEGO  –  ……………………………………………. 
• ze strony WYKONAWCY  – ……………………………………………….  

 
§ 6 

1. Za dostarczony przedmiot umowy WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………………………. zł netto  (słownie: 
……………………………………..) + podatek VAT. 

2. Koszty transportu przedmiotu umowy pokrywa WYKONAWCA. 
3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół,  

o którym mowa w § 4 ust. 2.  



4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przelewem  
z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury lub  w terminie określonym na fakturze. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków z rachunku 
bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 7 

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO  
i WYKONAWCY, w miejscu wykonania umowy. 

2. Jeżeli w czasie transportu nastąpiło uszkodzenie przedmiotu umowy z winy 
WYKONAWCY - odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi WYKONAWCA. 

3. WYKONAWCA udziela 2 lata gwarancji całopojazdowej bez limitu przebiegu licząc od 
dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. 

4. Gwarancja udzielona przez WYKONAWCĘ nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych 
ZAMAWIAJĄCEGO, przyznanych przez producenta samochodów. 

5. WYKONAWCA przeprowadzi rozruch samochodów w obecności ZAMAWIAJĄCEGO 
 i następnie przekaże ZAMAWIAJĄCEMU niezbędne dokumenty opisujące pracę  
i eksploatację samochodów, a w szczególności: kartę gwarancyjną, dokumentację 
techniczno – ruchową, książkę samochodu, katalog części oraz świadectwo o zgodności 
„CE”. 

6. WYKONAWCA dokona ponadto przeszkolenia kierowców samochodów, wskazanych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez ……………………..…………………….. 
8. Czas reakcji WYKONAWCY na reklamację złożoną faksem przez ZAMAWIAJĄCEGO 

może trwać maksymalnie 24 godziny od chwili jej zgłoszenia. 
9. Usterka zostanie usunięta przez WYKONAWCĘ w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

roboczych od daty jej zgłoszenia. 
10. W czasie okresu gwarancyjnego obsługę gwarancyjną wykonuje WYKONAWCA na 

własny koszt. 
11. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego WYKONAWCA zobowiązuje się świadczyć 

serwis pogwarancyjny, w oparciu o odrębną umowę. 
 

§ 8 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ - w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust.1,  

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej awarii albo dostarczeniu sprzętu 
zastępczego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za 
każdy dzień zwłoki.  

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy  
z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust.1.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych.  

 
§ 9 

Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 



 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO,  
1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


