
 

UMOWA nr ___________ 
 

zawarta w dniu _________ 2021 r. w Ostródzie pomiędzy: 
 
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą w 
Rudnie, Rudno 17, 14-100 Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000311869, NIP 741-20-74-997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: 
Pana Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza, zwaną dalej Zamawiającym 
a 
 
[dane], zwaną/ym dalej Sprzedającym  
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup z dostawą używanego samochodu dostawczego do 

3.5 tony dmc (dalej: Samochód). 
2. Sprzedawca sprzedaje, zaś Zamawiający kupuje Samochód, szczegółowo opisany w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresie parametrów minimalnych (dalej: OPZ) i ofercie 
Sprzedawcy, które stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszej umowy. 

3. Sprzedający w ramach przedmiotowego zamówienia wraz ze Samochodem i wyposażeniem 
opisanym w OPZ przedmiot zamówienia dostarczy Zamawiającemu dwa komplety 
kluczyków oraz wszelkie wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty, homologacje, 
dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych. 

§ 2 
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w zakładzie Zamawiającego, Rudno 17, gmina Ostróda, 

w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym daty realizacji dostawy na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy przed 
dostawą. 

2. Przy odbiorze Samochodu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Zamawiający 
dokona w czasie odbioru przeglądu w celu sprawdzenia czy Samochód jest zgodna z ofertą         
i OPZ. W razie stwierdzenia, iż dostarczona Samochód nie posiada parametrów 
przedstawionych w OPZ i ofercie protokół zdawczo-odbiorczy nie zostanie podpisany. 
Sprzedawca ma obowiązek do upływu terminu wskazanego, w ust 1. tj. do 7 dni od daty 
podpisania umowy, dostarczyć przedmiot umowy wynikający ze złożonej oferty. Po upływie 
tego terminu naliczane będą kary, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. Ponadto 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
ostatniego umownego dnia przewidzianego na dostawę Samochodu. 

3. Sprzedający zapewnia, iż przedmiot umowy nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie 
jest obciążonym żadnymi ciężarami i długami wobec osób trzecich. 

4. Sprzedający oświadcza, że Samochód spełnia warunki wymagane przez przepisy 
dopuszczające pojazd do ruchu po drodze publicznej zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260) oraz wymogi rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016., poz. 2022). 

§ 3 
1. Za wykonanie umowy Sprzedającemu przysługuje zapłata w kwocie _____________ złotych 

netto, brutto_____________ złotych: (słownie: 
__________________________________zł netto, 
_______________________________________________________złotych brutto). 



2. Podstawą do wystawienia faktury będzie odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Cena nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie oraz obejmuje wszystkie koszty i 
należności  związane z dostawą Samochód do miejsca wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia obok ceny żadnych innych opłat. 
5. Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy, natomiast 

Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci 
przelewam na rachunek bankowy Sprzedającego podany na fakturze. 

6. Płatność następuje za faktycznie dostarczony i odebrany przedmiot umowy zgodnie z OPZ. 
§ 4 

1. Sprzedający udziela Zamawiającemu na dostarczony Samochód gwarancji ____ miesięcy bez 
limitu kilometrów, gdzie bieg terminu rozpoczyna się od dnia protokolarnego przekazania 
Samochodu Zamawiającemu. Gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły mechaniczne, 
blacharskie, elektryczne oraz wyposażenie. 

2. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane z naprawą podlegającą gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

3. Podjęcie naprawy gwarancyjnej nastąpi maksymalnie do 3 (trzech) dni roboczych od chwili 
zgłoszenia, a długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane w terminie i miejscu 
uzgodnionym pisemnie przez obie strony umowy. Serwis naprawczy Wykonawcy położony w 
maksymalnej odległości 100 km od siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne Samochodu. 
Uprawnienia te mogą być realizowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 5 
1. Sprzedawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostawy, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa. 
2. Sprzedawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie, zaniechanie.  

§ 6 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane swoim działaniem lub 

zaniechaniem na zasadach ogólnych. 
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie 
realizacji dostawy objętej umową. 

§ 7 
1. Osoba odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego jest: 

_________________. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizuję niniejszej umowy z ramienia Sprzedawcy jest: ________. 

§ 8 
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 
tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w 
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie objętej umową. 

3. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu 
gwarancji lub wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy. 



4. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności 
z tytułu kar umownych z faktury za przedmiot umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego 
wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

§ 9 
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) OPZ, 
2) formularz ofertowy.  

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Sprzedawca nie może dokonać cesji prawi i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej. 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozstrzygnięcia 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY                                                                                 SPRZEDAJĄCY 


