
Umowa  
 

 

Umowa zawarta w dniu ...........................r. w Krzywem pomiędzy Wigierskim Parkiem 

Narodowym z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Tomasza Huszczę 

a: ………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje zgodnie ze złożoną ofertą Samochód osobowy 

z napędem 4x4, marki ...........................................fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 

wyposażony zgodnie z wymogami zapytania ofertowego oraz zgodnie ze złożoną ofertą 

przetargową.  

§2 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30.11.2022 r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

§3 

Wykonawca wyda Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania 

pojazdu. 

§4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu samochód jest fabrycznie nowy, 

dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wszystkie parametry 

określone w SIWZ przez Zamawiającego. 

2. Gwarancja udzielona zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym wynosi: 

- na silnik i podzespoły mechaniczne.................................. 

- na lakier............................................................................. 

- na perforację blachy.......................................................... 

3. Termin udzielonej gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru samochodu 

przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

 

§5 

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą tj. na łączną kwotę 

brutto ……………………… (słownie zł: …………………………………………....................) 

Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy oraz faktur za odebrany pojazd. 

 

§5 

Kupujący zapłaci za przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty jego odbioru przelewem.  

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z terminem realizacji zamówienia. 

 

§6 

1. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W takim przypadku Sprzedający nie może żądać odszkodowania lub kar umownych. 



 

§7 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Sprzedającego zobowiązany 

jest wyczerpać drogę postępowania roszczeniowego, kierując swoje uwagi do 

Kupującego. 

2. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia 

Sprzedającego w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Jeżeli Kupujący odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w pkt. 2, Sprzedający może skierować sprawę na drogę 

postępowania sądowego zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego. 

 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

Zamawiający: 

 

 

 

................................................. 

 

 

Wykonawca: 

 

 

 

.................................................. 


