
Zał. nr 4 do oferty
Projekt

U M O W A  NR  ...................

zawarta w dniu ……………………..w Lutocinie, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ a:

Gminą Lutocin reprezentowaną przez: Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, w 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska

zwanym w dalszej części umowy  ZAMAWIAJĄCYM zawarta zostaje umowa o 
następującej treści:

§ 1

1. DOSTAWCA zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do siedziby Urzędu 
Gminy  w  Lutocinie  ul.  Poniatowskiego  1  lekkiego   samochodu 
pożarniczego,  w  ilości  jednej  sztuki,  za  kwotę  brutto  ………………..zł. 
(słownie:…………………………………….)  w  tym  podatek  VAT 
…………………zł. (słownie: ……………………………………………….)

2. Przedmiot umowy wyszczególniony w ust.  1 objęty jest stawką podatku od 
towarów i usług w wysokości 7% zgodnie z poz. 129, ppkt.1 wykazu towarów i 
usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% - zał. Nr 3 do Ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 
z 2004r.)

§ 2

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje  się  uregulować  należność  przelewem  w 
terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru oraz faktury na wskazane 
konto DOSTAWCY.

§ 3

1. DOSTAWCA dostarczy  na  własny  koszt  określony  w  §  1  ust.1  przedmiot 
umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 20 października 2009r. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY zapłaci on 
ZAMAWIAJĄCEMU karę  umowną  w  wysokości  10%  wynagrodzenia 
określonego w § 1 ust.1 

1



§ 4

1. DOSTAWCA dołączy do  przedmiotu umowy:

Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu specjalnego
Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania pojazdu
Karty  gwarancyjne  i  instrukcje  użytkowania  sprzętu  stanowiącego  dodatkowe 
wyposażenie pojazdu.

§ 5

1. DOSTAWCA gwarantuje  właściwą  konstrukcję,  jakość  użytych  materiałów 
i  wykonanie  zgodnie  z  odnośnymi  normami,  jak  również  kompletność 
przedmiotu umowy.

§ 6

1. DOSTAWCA na pojazd określony w § 1, ust. 1 udziela  ZAMAWIAJĄCEMU 
24 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów. Okres gwarancji liczy się od 
dnia dostarczenia i protokólarnego przekazania przedmiotu umowy.

§ 7

1. DOSTAWCA zapewni  ZAMAWIAJĄCEMU nieodpłatne przeglądy okresowe, 
wynikające z konserwacji pojazdu wg harmonogramu podanego w instrukcji 
obsługi producenta, wyłączając koszty części zamiennych, nie podlegających 
wymianie gwarancyjnej przez okres 2 lat.

§ 8

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle 
realizacji  niniejszej  umowy  poddają  się  rozstrzygnięciu  sporu  przez  Sąd 
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszej  umowie  strony  stosować  będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach  (  w  tym  2 
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO  i 1 egzemplarz dla DOSTAWCY). 

ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:
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