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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA Nr K-3700-      /2017 

 

Zawarta w dniu ……………… roku w Drawnie  

pomiędzy: 

Drawieńskim Parkiem Narodowym  

z siedzibą w Drawnie, kod 73-220 Drawno przy ul. Leśników 2 

NIP - 594 16 00 692 

zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: dr inż. Pawła Bilskiego – dyrektora DPN 

a  

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

NIP ………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez:  ………………………………. 

 

Zamówienie realizowane jest ze środków własnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy samochód 

…………………………. wyprodukowany w 2016r 

2. Parametry techniczne i wyposażenie pojazdu są zgodne ze złożoną ofertą stanowiącą integralną 

część umowy. 

3. Samochód musi być sprawny technicznie i posiadać wszelkie wymagane prawem  

homologacje. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.  

§ 2 

     1. Cena samochodu wymienionego w § 1 niniejszej umowy wynosi: 

         Netto ……………………… złoty. Podatek VAT  23 % …………… złoty 

         Brutto ………….. złote 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za samochód będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z fakturą. 

 

 

 

  § 4 
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1. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonają upoważnieni przedstawiciele stron na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez 

Wykonawcę w terminie 4 dni przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 

2. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty w języku polskim,  

niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia wraz  

z kompletem kluczyków (m.in. kartę pojazdu, kartę gwarancyjną pojazdu, wykaz ASO, które są 

uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym, instrukcję 

obsługi pojazdu i wyposażenia, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu). 

3. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany na 

towar wolny od wad. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie do ………………..r. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a)  2%  wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

b)  10 %  wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat lub  

100 000,00 km . 

§ 7 

1. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

  § 9 

1. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a ewentualne spory poddane będą rozstrzygnięciom właściwego miejscowo i 

rzeczowo sądu. 

 

§ 10 



Strona 3 z 3 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Kserokopia formularza oferty – załącznik nr 1 

2. Protokół zdawczo odbiorczy – załącznik nr 2 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


