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Zał. nr 4 
Wzór umowy 

 
Umowa 

 
Podpisana w dniu .................. 2013r.  
Pomiędzy: 

a)  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6, NIP 764-20-69-221, który 
reprezentuje Zbigniew Przeworek – Dyrektor WORD w  Pile, zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a  
b) firmą : .................... z siedzibą w ……………… przy ul. ................ , NIP ............... , wpisaną do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............... pod nr ............., / wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………… , którą reprezentuje 
............................................. , zwaną dalej „Wykonawcą”  
 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn.zm) zawarto 
umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje 5 (pięć) fabrycznie nowych pojazdów 

przystosowanych do egzaminów państwowych na prawo jazdy: 
a) Na kategorię „A” 1 (jeden) pojazd marki ………………………………………………….. 
b) Na kategorię „A2” 2 (dwa) pojazdy marki ………………………………………………… 
c) Na kategorię „AM” 2 (dwa) pojazdy marki ……………………………………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że ww. motocykle są kompletne, wolne od wad prawnych, 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.  

3. Wraz z motocyklami Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełną dokumentację pojazdów 
niezbędną do ich rejestracji i eksploatacji. 

§ 2 
 

1. Ceny jednostkowe dostarczanych pojazdów wynoszą odpowiednio: 
a) Pojazd dla kategorii „A”: ………………………..zł brutto, słownie: …………………………. 
b) Pojazd dla kategorii „A2”: ……………………... zł brutto, słownie: …………………………. 
c) Pojazd dla kategorii „AM”: ……………………..zł brutto, słownie: …………………………. 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy zgodne ze złożoną ofertą wynosi: 
…………………………………………..zł brutto. 

3. Wykonawca wystawi faktury za każdy pojazd z osobna  
4. Podstawą do wystawienia faktur będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

pojazdów. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od 

dostarczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury na konto na niej wskazane. 
 

§ 3 
W przypadku gdy Wykonawca zleca wykonanie dostawy podwykonawcom: 
1. Wykonawca oświadcza, że powierza, zgodnie ze złożoną ofertą, realizację części umowy, o której 

mowa w § 1 w zakresie: 
Dostawy ……………….………………………………………………………….……  
Podwykonawcy (- om):……………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…………………. 
(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem) za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi 
pełną odpowiedzialność. 
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§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 11 marca 2013 r. 

 
 

§ 5  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone pojazd: 

a) Pojazd kategorii AM ……………………………..miesięcznej gwarancji; 
b) Pojazd kategorii A2 ………………………………miesięcznej gwarancji; 
c) Pojazd kategorii A …………….………………… miesięcznej gwarancji; 

   Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru pojazdów. 
2. Wykonawca podczas trwania gwarancji zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszelkich 

napraw gwarancyjnych w terminie 24h. 
3. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego następuje telefonicznie lub pisemnie. Dopuszcza się 

powiadomienie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki, 

c) za opóźnienie podczas naprawy gwarancyjnej – w wysokości 3% wartości naprawianego pojazdu za 
każdy dzień zwłoki. 

 
§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany na podstawie art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących 
zakresach i okolicznościach: 

d) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby, osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy itp. 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT 

 
. 
 

§ 8 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do reprezentowania stron w toku realizacji umowy: 

1.1. Zamawiający: .......................................... 
1.2. Wykonawca: .............................................. 

3. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego wraz z 
aktami wykonawczymi. 

5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach - 
jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. 

 
Załączniki 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1. Oferta wykonawcy.  
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
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Wykonawca                                                     Zamawiający 

 


