
 

 

 

 

 

- WZÓR - 

UMOWA DOSTAWY 

 

  

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Powiatem Opolskim w Opolu, ul. 1 Maja 29, 

zwanym w dalszej części Odbiorcą, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego 

 

1……………………… – ………………………… 

2……………………… – ………………………... 

 

a  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Zwanym Dostawcą. 

§1 

 

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy Samochodu osobowo-terenowego 

hybrydowego ……………………….. zgodnie z ofertą z dnia ……………………… 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, w nie przekraczającym terminie 

…………………….. 

 

§2 

 

1. O przygotowaniu samochodu do wydania Dostawca zawiadomi Odbiorcę  

z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

2. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Dostawcy . 

3. Osobą uprawnioną do odbioru pojazdu w imieniu Odbiorcy jest: ………………………… 

                                                                           §3 

 

1. Za dostarczony samochód Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę umowną  

w wysokości …………………… ( brutto) słownie – ………………………………………. 

2. Podstawą do wystawienia przez Dostawcę faktury za dostarczenie samochodu osobowo –

terenowego jest protokół zdawczo – odbiorczy (bez zastrzeżeń) podpisany przez 

przedstawicieli obu stron umowy.  

3. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę  

w ciągu 7 dni od przekazania Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za datę płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy przez 

jego Bank. 

                                                                            §4 

 

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony pojazd jest fabrycznie nowy, nieuszkodzony, 

wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych wykonawczych i prawnych i spełnia warunki dopuszczenia do ruchu. 

2. Dostawca w dniu odbioru przekaże Odbiorcy książkę gwarancyjną na samochód, 

upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi, oraz 

wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu. 

3. Dostawca oświadcza ,że na przedmiotowy samochód udziela następujących gwarancji: 

a) mechanicznej ……………. miesięcy /lata lub …………… km 

b) na powłokę lakierniczą ……….. miesięcy/lata 

c) na perforację blach …………….. miesięcy/lat 

d) na akumulator hybrydowy…………… miesięcy/lat 

4. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 



 

 

 

 

§5 

1. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa  

w §1 Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% ceny umownej:  

za każdy dzień opóźnienia, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Odbiorcy przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej o której mowa 

w § 3 ust 1 w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych  

od Dostawcy. 

3. Odbiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

wskazanych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu umowy na osoby  

      trzecie. 

 

§6 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

§7 

 

W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa , w tym przepisy Kodeksu cywilnego 

 

§8 

 

 

Ewentualne spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd w Opolu. 

 

§9 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Odbiorcy i 1 egzemplarz  

dla Dostawcy.  

 

§10 

 

Integralną część umowy stanowi załącznik oferta Dostawcy z dnia ………………….. 

 

 

 

 

ODBIORCA:       DOSTAWCA: 

 

 


