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Załącznik nr 6 
Projekt Umowy 

 
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest dostawa używanego autobusu turystycznego, bezwypadkowego, 
nieuszkodzonego, sprawnego technicznie 
- marki: …………………………..…,  o numerach  VIN ........................................................... 
- przebieg:  +/- ……………………. km,          rok produkcji: ……….…………………...…...  
- moc silnika:………………..,  o pojemności ……………... cm3 spełniający normę EURO 4 
Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją techniczną. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że autobus  zostanie wydany 

Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów o 
dopuszczeniu go do ruchu. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego ponadto, że autobus w dniu wydania 
będzie wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i 
jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 
 

§ 3 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje autobus za cenę netto ........................zł 

(słownie ....................................................................................................................... złotych) 
powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w formie przelewu na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 7 dni od daty dostarczenia autobusu 
potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym i otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt i wydania autobusu  w 

siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dni od momentu podpisania umowy.  
2. Odbiór autobusu nastąpi wyłącznie w dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 14:00               

w siedzibie Zamawiającego. Dokładny termin wydania zostanie uzgodniony pomiędzy 
Stronami. 

3. Odbiór autobusów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  
4. Wraz z wydaniem autobusu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie posiadane przez 

niego rzeczy służące do korzystania z autobusu. Wykonawca wyda także Zamawiającemu 
niezbędne dokumenty związane z autobusem, w tym dowód rejestracyjny i inne dokumenty 
niezbędne do ich zarejestrowania przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia w całości albo w części od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy  autobusu 
wraz z dokumentami określonymi w § 4 ust. 4 umowy Zamawiającemu. 
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§ 6 
1. W przypadku opóźnienia terminu płatności ceny określonej w § 3 ust. 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

20% ceny określonej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

3. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
20% ceny określonej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy 
na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 
§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 
 
 
 
   
        Zamawiający                                                                                           Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
  


