
Załącznik nr 4
Wzór umowy

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w dniu …………… r. w Sieradzu pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu, 98-200 Sieradz ul.3-go Maja 7, 
nr NIP 827-18-01-963
reprezentowanym przez:
Henryka Waludę –  Dyrektora  WORD
zwanym dalej „Kupującym”

a firmą ……………………………………………………………………………………. 
nr NIP ………………………….
reprezentowaną przez:
………………………….. …………………….
zwanym dalej „Sprzedawcą”
o następującej treści:

§ 1
1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje 19 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych
    marki ………………….wyprodukowanych w latach ……………………… przystosowanych 
    do egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie kategorii "B" prawa jazdy.
2. Podstawę niniejszej umowy stanowi oferta Sprzedawcy wybrana w rezultacie rozstrzygnięcia
    postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiąca załącznik
   do umowy.
3. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
    a przedmiot umowy oferta Sprzedawcy złożona w tym postępowaniu.

§ 2
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie określonym w SIWZ za 

uprzednim 7 dniowym powiadomieniem Zamawiającego i z zastrzeżeniem, że wszystkie 
samochody zostaną dostarczone w ciągu  kolejnych pięciu dni. 

2. Miejscem dostawy i odbioru jest miejsce, w którym mieści się siedziba Kupującego.
3. Samochody osobowe będące przedmiotem umowy będą dostarczone z pełnym 

zbiornikiem paliwa.

§ 3
1. Sprzedawca oświadcza, że osobą bezpośrednio odpowiedzialną i koordynującą z jego strony 
     jest ……………………. …………tel. ………………............................................
2. Kupujący oświadcza, że osobą bezpośrednio odpowiedzialną i koordynującą z jego strony 
     jest Henryk Waluda tel. (43) 8226268.
     



O każdej zmianie na stanowiskach koordynatorów strony zobowiązują się do wzajemnego
 informowania, w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana.

§ 4
1. Wartość brutto 19 szt. samochodów ustala się na …………… zł, słownie ……………………..
     ………………………………………w tym  podatek VAT …………..zł.
2. Ceny określone w ust. 1,  zawierają w sobie wszystkie składniki cenotwórcze, jak podatki, 
    cła, naliczone wg aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Sprzedawca wystawi Kupującemu faktury za każdy samochód oddzielnie.
4. Kupujący dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty odbioru samochodów osobowych
    i doręczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy……………………………..
    ………………………………… .  
5. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę będą podpisane przez Kupującego protokoły
     odbioru samochodów osobowych. 
6. Kupujący odmówi odbioru samochodu, który nie będzie odpowiadał treści oferty sprzedawcy.

§ 5
1. Sprzedawca udziela Kupującemu na dostarczone samochody osobowe gwarancji 
    na okres wynoszący nie mniej niż 36 miesięcy tj. ….............................
2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdów.
3. Naprawy będą dokonywane w stacji serwisowej wskazanej przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia w terminie do 2 dni Kupującemu
    samochodu zastępczego w przypadku zgłoszenia wad – na czas naprawy gwarancyjnej.
5. Sprzedawca oświadcza że wyraża zgodę na montaż w dostarczonych samochodach
      urządzeń i instalacji do monitoringu egzaminu kat. „B”, bez utraty udzielonej gwarancji. 
6. Przy odbiorze pojazdu, Sprzedawca dostarcza nieodpłatnie  Kupującemu: 
     pełną dokumentację pojazdu w języku polskim (kartę pojazdu, dokumenty gwarancyjne na
     samochód, instrukcję obsługi pojazdu dla kierowcy, wykaz autoryzowanych stacji obsługi
     i terenowych delegatur serwisu, warsztatową instrukcję napraw samochodu).
7. Sprzedawca  zapewnia  Kupującemu  pierwszeństwo   świadczenia  gwarancyjnej  i  serwisowej 

obsługi  dostarczonych  pojazdów  w  stacji  obsługi  autoryzowanej  przez  producenta  pojazdu, 
wskazanej przez Sprzedawcę. 

8. W  ramach  gwarancji  Sprzedawca  zapewnia  również  naprawy  lub  wymiany  wszystkich 
podzespołów i  wyposażenia,  jeżeli  tego typu  napraw nie  przewiduje  standardowa gwarancja 
udzielana przez producenta.

9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, z wyłączeniem kosztów 
obowiązkowych przeglądów technicznych ponosi Sprzedawca. 

10. Sprzedawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  gwarancji  jedynie  w  przypadkach  nie 
przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi  i karcie gwarancyjnej oraz 
uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.

§ 6
W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może 
odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach. 



W  takim  przypadku  Sprzedawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu 
wykonania części umowy.

§ 7
1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu samochodów, Sprzedawca zobowiązuje
      się do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 0,1% ceny określonej w § 4 ust. 1 za
      każdy dzień zwłoki.
2. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu samochodów, wyznacza
     Sprzedawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż jeden miesiąc, nie rezygnując z kary umownej.

§ 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron i wymagają
      formy pisemnej.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
      na postawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
      zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
      lub zmiany te są korzystne dla Kupującego
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
       Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).
4. Powstałe na tle realizacji niniejszej umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane 
      na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia 
      powstania sporu, mogą być skierowane ma drogę postępowania sądowego w Sądzie właściwym
     dla siedziby Kupującego.
11. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

Kupujący:                                                                         Sprzedawca:


