
 
          Załącznik Nr 2 
 

UUMMOOWWAA        
  

zawarta w dniu  ………………...  w Błaszkach pomi ędzy: 
 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , mającym  siedzibę Plac 
Niepodległości 13B, 98 – 235 Błaszki  zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym 
przez : 

1. Dyrektora               -  mgr inŜ. Kazimierza Błaszczyka 

2. Główną Księgową  -  mgr  Halinę Doruch 

zwanym w dalszej części umowy   „Zamawiaj ącym” 
a ……………………………………………………………………….. 
wpisanym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej /KRS ……………… pod numerem 
…………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawc ą” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa  o następującej treści: 

 
§ 1 

  
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem koparko-ładowarki marki ….............., rok 

prod. ……….  
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe opisana w pkt. 1 koparko-ładowarka jest wolna od 

jakichkolwiek wad technicznych i prawnych oraz obciąŜeń na rzecz osób trzecich, a takŜe 
nie jest przedmiotem Ŝadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

3. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia   ( stanowiąca integralna część niniejszej umowy).   

 
§ 2 

 
1. Wykonawca  sprzedaje a Zamawiający  kupuje opisaną w § 1 pkt 1 koparko-ładowarkę       
za kwotę : 

Wartość netto      : …………..  PLN 
 Podatek VAT         : …………..  PLN 

Warto ść brutto     : …………..  PLN 
słownie : …………………………………………………..      PLN 

2. Podstawą zapłaty będzie : 
faktura VAT – wystawiona przez Wykonawcę   na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego       
i przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 3 ust. 2. 
3. Termin płatności  wynosi do 30 dni  od otrzymania przez Zamawiającego faktury   
4. Wykonawca  oświadcza, Ŝe jest  płatnikiem podatku VAT i posiada NIP……………….. 
5. Zamawiający  oświadcza, Ŝe nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 827-000-87-77 
6. NaleŜność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
     ................................................................................................................. 
     w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
7. Za datę płatności strony uznają datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego . 
 
         

 § 3 
 
1. Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu  przedmiot umowy do jego  siedziby -   98-235 
Błaszki, Pl. Niepodległości 13B  
   w terminie do dnia ……................ na własny koszt i ryzyko. 
2. Do dostarczonego przedmiotu umowy  Wykonawca  dołączy : 
……………………………………………………..  
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.................................................................................. 
.................................................................................. 

 
§ 4 

 
Wykonawca  oświadcza, iŜ przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone                       
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia ( Dz.U. Nr 32 z 2003 r. 
poz. 262 ). 
 
         § 5 

 
1. Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu   termin dostarczenia przedmiotu umowy            

na  co najmniej 2 dni wcześniej. 
2. Zamawiający  ustanawia do odbioru przedmiotu umowy komisję w następującym 

składzie: 
- p. Stanisław Pawlak 
- p. Józef Maciejczyk 
- p. Andrzej Pawlak 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego  (98-235 Błaszki, Pl. 
Niepodległości 13B)  
  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy: 

- protokół zdawczo-odbiorczy, ze strony Zamawiającego  podpisują wszyscy 
  członkowie komisji, o których mowa w ust. 2. 
 - osobą upowaŜnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,  
  reprezentującą Wykonawcę jest: ...................................................................                                  
  ........................................................................................................................ 
 

3. Integralną częścią protokołu zdawczo-odbiorczego będą  dokumenty określone w § 3 
ust. 2 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca   dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania pojazdu w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego . 

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć,                
to Zamawiający  odmówi odbioru do czasu ich usunięcia. 

6. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie dające się usunąć,                 
to Zamawiający   odstąpi od umowy z przyczyn  Wykonawcy. 

7. Protokół, o którym mowa w ust.2 - stanowi podstawę do wystawienia faktury 
obejmującej zapłatę za przeniesienie własności  przedmiotu umowy określonego w § 
1 ust. 1. 

§ 5 
 

Z dniem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego odbiór  
przedmiotu umowy  , na  Zamawiającego  przechodzi prawo własności pojazdu. 

                                                                         
 §6  

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający  moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
 

§7 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu     
stron w postaci aneksu pod rygorem niewaŜności. 
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§ 8 

 
1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego . 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej                 

ze stron. 
                                                                          § 9 

Integralną część umowy stanowi: 
 
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
2. oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; 
 
   
 

ZAMAWIAJ ĄCY    WYKONAWCA 
 

  


