
Załącznik nr 3  
 

U M O W A Nr ...........      (projekt) 
 

W dniu ..................................w Sawinie pomiędzy Gminą Sawin zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym, w imieniu której działa: 

1. Pan Dariusz Ćwir - Wójt Gminy Sawin 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Pani Agnieszki Nowosad  

a....................................................................................., zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, 
na podstawie udzielonego zamówienia do 30000 euro, została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód asenizacyjny marki 

........................................................................., rok produkcji ……………………………. zgodnie ze złożoną ofertą w 
przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne do 30000 euro. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
§ 2 

1. Termin wykonania umowy do dnia ………………………….……………. (najpóźniej do 31 maja 2016 r) 

§ 3 
1. Miejsce odbioru przedmiotu umowy – Zamawiający odbierze samochód z siedziby Dostawcy we 

własnym zakresie wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rejestracji oraz 
dopuszczającymi pojazd do ruchu. 

2. Dostawca jest zobowiązany do przekazania wraz z samochodem komplet kluczy oraz aktualne badania 
techniczne.  

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi …………… zł wraz z podatkiem VAT 

naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami (brutto). Wynagrodzenie netto wynosi ………… zł 
zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego  z dnia ………………. 2016 r 

2. Wynagrodzenie płatne w terminie do.................... dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury.  

3. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do 
ich odbioru. Faktura winna być wystawiona na: Gmina Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin NIP 563-
21-60-516. 

§ 5 

1. Dostawca udziela gwarancji na okres: ………..….. (na silnik, podzespoły mechaniczne, na powłoki 
lakiernicze oraz na perforację nadwozia). 

2. W przypadku powstania awarii samochodu w okresie gwarancji Dostawca ma obowiązek usunięcia jej 
niezwłocznie na własny koszt. 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w pkt 1 to wynagrodzenie należne Wykonawcy za całość 

przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (brutto). 
§ 7 

1. Spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 
siedziby „Zamawiającego”.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dostawca 

i dwa Zamawiający. 
    ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      DOSTAWCA: 
 
 podpis .........................................................                                                          podpis ............................................................ 
                
   KONTRASYGNATA:  
 
 podpis ................................................... 


