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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA NR …………….. / …..…. - WZÓR 
 

 

zawarta w dniu …………………………. r. w Otwocku pomiędzy: 

Gminą Otwock NIP 5321007014 ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, w imieniu której działa Zarząd 

Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji, ul. Wawerska 8, 05 - 400 Otwock, reprezentowany przez 

p.o. Dyrektora – Bartłomieja Kozłowskiego, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

...................................................................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), 

ul. ..........................., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym/ą numer 

NIP ...................................... oraz numer REGON: ........................................................; 

 

Firmą ………………………… z siedzibą w …………………..przy  ul. ………………….(kod 

pocztowy …..-……),  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….. 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …… Wydział Gospodarczy w ……………………, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej NIP…………………..; REGON……………………… 

reprezentowaną przez: 

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

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

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

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  

zwanymi łącznie Stronami. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca jako sprzedający dostarczy na własny koszt i przeniesie własność Zamawiającemu, 

jako kupującemu, używany samochód dostawczy do 3,5 tony, którego parametry, dane 

techniczne i właściwości użytkowe, spełniają wymagania określone szczegółowo w zapytaniu 

ofertowym oraz w złożonym przez Wykonawcę formularzu ofertowym:  

a) Marka: ………………………………  

b) Model: ………………………………  

c) Typ samochodu: …………………….  

d) Rok produkcji: ………………………  

e) Stan licznika: ………………………..  

f) Pojemność silnika: …………………..  

g) Dowód rejestracyjny seria: ………….  

h) Karta pojazdu seria: …………………  

i) Nr identyfikacyjny: …………………..  

j) Ilość kluczyków: …………………….. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego Zamawiający prawo własności samochodu 

wskazanego w ust. 1 z dniem jego wydania Zmawiającemu. 
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§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi 

technicznej dostarczonego przedmiotu zamówienia dla dwóch pracowników wyznaczonych przez 

Zamawiającego, na terenie siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

Odbiór   

1. Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w § 1 umowy stanowi jego własność i jest wolny 

od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz 

nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia lub zastawu,  

co Wykonawca gwarantuje. 

2. Wydanie samochodu nastąpi na terenie siedziby Zamawiającego w Otwocku,  

ul. Wawerska 8 komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego przez 

strony. 

3. Wykonawca wyda również Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: dowód rejestracyjny, polisę OC, kartę pojazdu, homologację  

– jeżeli jest wymagana. 

4. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie przeprowadzony przez 

Wykonawcę pokaz działania samochodu i stwierdzenie w protokole zdawczo – odbiorczym, 

poprawności jego funkcjonowania. 

5. Wykonawca, na co najmniej jeden dzień przed planowaną dostawą samochodu, zawiadomi 

Zamawiającego o dacie i godzinie gotowości wydania samochodu, przy czym wydanie nastąpi 

wyłącznie w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00. 

6. Zamawiający zastrzega prawo sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego samochodu oraz kontroli urządzeń w nim zamontowanych, 

przed podpisaniem umowy i protokołu zdawczo – odbiorczego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi 

odbioru samochodu, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

8. Wydanie samochodu nastąpi poprzez obustronne podpisanie przez Strony protokołu zdawczo – 

odbiorczego, w którym nie zostaną stwierdzone wady. 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości:  

— wynagrodzenie netto: ……………………………………………………….. zł  

 

— plus podatek VAT: …………………………………………………… zł, przy stawce …………… % 

 

— łączne wynagrodzenie brutto: …………………………..……………… zł  

(słownie: ……...…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….….…….) 

2. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony 

protokół zdawczo – odbiorczy. 
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3. Faktura powinna zostać wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05 - 400 Otwock, NIP: 5321007014; 

Odbiorca: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji, ul. Wawerska 8, 

05 - 400 Otwock. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek Wykonawcy i w terminie 

wskazanym na fakturze. Termin płatności wynosił będzie 30 dni. 

 

§ 5 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego będzie odbywać się poprzez pisemne 

zgłoszenie i nie wymaga zmian treści niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności 

w drodze polubownej z poszanowaniem interesów Stron. W przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia, Sądem do rozpoznania zaistniałego sporu jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności wynikającej z przedmiotowej 

umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza a Wykonawca potwierdza, że Strony, treść umowy, w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej wzorem 

udostępnianym przez Zamawiającego, której treść akceptuje. 

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz  

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Zamawiający - data, pieczęć, podpis)      (Wykonawca - data, pieczęć, podpis) 


