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UMOWA SPRZEDAśY nr …………….. 

 
zawarta w dniu ……………... w Krapkowicach, pomiędzy Gminą Krapkowice, reprezentowaną 
przez Burmistrza Krapkowic – Pana Andrzeja Kasiurę, zwaną dalej „KUPUJĄCYM”, a 
……………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowany przez : 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „SPRZEDAWCĄ”  
 
o następującej treści:  
 

§ 1 PRZEDMIOT  UMOWY 
 
1. SPRZEDAWCA sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa samochód ratowniczo-gaśniczy z 

wyposaŜeniem na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Rogowie Opolskim, o parametrach technicznych określonych w ofercie SPRZEDAWCY, 
zwany dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego nr ……………………………  
    rozstrzygniętego w dniu ……………………………. 
3. Sprzedawca zapewni paliwo i wyposaŜenie w pełnym wymaganym przepisami 

prawa zakresie w celu przetransportowania wozu do siedziby Kupującego, 

oraz pakiet OC, AC i NNW do kwoty 10 000 zł. na okres jednego roku. 
4. W przypadku SPRZEDAWCY zagranicznego, dodatkowo SPRZEDAWCA zapewni transport  

przedmiotu umowy na trasie od siedziby SPRZEDAWCY do granicy Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

 5. SPRZEDAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przystąpieniem przez przedstawicieli 
KUPUJĄCEGO do czynności odbiorowych i ich wykonywaniem oraz dostarczeniem 
przedmiotu umowy ze swojej siedziby do siedziby KUPUJĄCEGO – w przypadku 
SPRZEDAWCY zagranicznego nieposiadającego przedstawicielstwa handlowego na 
terenie RP, będzie to pokrycie, bądź refundacja wszystkich dodatkowych kosztów 
związanych z obsługą prawną, wynikającą z przepisów  dotyczących sprowadzenia 
pojazdów wyprodukowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 2 CENA  I WARUNKI  PŁATNOŚCI 

 
1. KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę ………………..złotych brutto 

(z podatkiem …………..% VAT) słownie : …………………………………..……………………. złotych  
      z tego: kwota  netto .........................zł, 
   podatek VAT- ……%  ......................zł. 



Nr sprawy: BPiZ.271.1.2.2011 Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagroŜeniami i 
skutkami katastrof drogowych poprzez zakup  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie 
Opolskim                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ                                 

 2 

2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się wystawić KUPUJĄCEMU fakturę na adres: 
    Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice; NIP: 1990012987  
3.Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY podany na 

rachunku/fakturze po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania rachunku/faktury. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku KUPUJĄCEGO. 
5. Zastrzega się, iŜ SPRZEDAWCA nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających z umowy 

na osoby trzecie (art. 509 §1 k.c.)  
 
 

§ 3 TERMIN  WYDANIA  PRZEDMIOTU  UMOWY 
 
SPRZEDAWCA zobowiązany jest do wydania przedmiotu umowy w terminie do dnia (4 
miesiące od dnia zawarcia umowy). 
 
§ 4 ODBIÓR  TECHNICZNO - JAKOŚCIOWY  I FAKTYCZNY  PRZEDMIOTU  UMOWY 

ORAZ  SZKOLENIE 
 
1. SPRZEDAWCA zawiadomi KUPUJĄCEGO pisemnie, z wyprzedzeniem co najmniej 2-  

dniowym o proponowanej dacie odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. 
KUPUJĄCY przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia. Upływ 7 -dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie moŜe nastąpić 
później niŜ ostateczny termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. 

2.  Zawiadomienie SPRZEDAWCA skieruje do: 
     …………………., tel. ………………………, fax.: ……………………….. 
3. Odbiór techniczno - jakościowy odbędzie się w siedzibie SPRZEDAWCY w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. 
4. Protokół odbioru techniczno - jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 

1 egzemplarzu dla kaŜdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
5. JeŜeli w trakcie odbioru techniczno - jakościowego nie stwierdzi się usterek, lub, jeśli 

zostaną one usunięte natychmiast, strony będą mogły przystąpić bezzwłocznie do 
odbioru końcowego. W takim przypadku protokół odbioru techniczno - jakościowego 
będzie uzupełniony o stosowny wpis dotyczący dokonania odbioru końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek lub 
odstępstw od wymagań określonych w ofercie SPRZEDAWCY, zobowiązuje się On do  
niezwłocznego ich usunięcia  lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku 
zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach w 2 
egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym 
strony ustalą dokładny termin odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust.9, przy czym 
postanowienie to nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 
umowy. 

7. Odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy dokona min. 2, pełnomocników  
    KUPUJĄCEGO w obecności, co najmniej 1, pełnomocnika SPRZEDAWCY. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się    

w siedzibie SPRZEDAWCY w terminie określonym w protokole odbioru techniczno – 
    jakościowego. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie SPRZEDAWCY w terminie  

określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Protokół odbioru faktycznego 
     zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze stron i 

podpisany przez obie strony. 
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10.SPRZEDAWCA zapewni ewentualną moŜliwość pozostawienia u siebie pojazdu w  
depozycie na czas konieczny do przeprowadzenia przez KUPUJĄCEGO procedur 
związanych z rejestracją pojazdu. 

11.Dla pracowników KUPUJĄCEGO SPRZEDAWCA przeprowadzi wymagane szkolenia z 
zakresu obsługi przedmiotu umowy - pojazdu i wyposaŜenia. Szkolenie odbędzie się w 
siedzibie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rogowie Opolskim w terminie ustalonym przez  
strony umowy. Protokoły z przeprowadzenia szkoleń wraz z adnotacją o osobach, które 
je odbyły będą sporządzane w 2, egzemplarzach, po 1, egzemplarzu dla kaŜdej ze stron i 
podpisany przez obie strony. 

 
 

§ 5 DOKUMENTACJA  TECHNICZNA 
 
Do pojazdu i wyposaŜenia SPRZEDAWCA zobowiązuje się dołączyć: 

- kartę pojazdu, 
      - ksiąŜkę napraw pojazdu, 

- instrukcje obsługi dla całego pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposaŜenia, 
- dokumentację techniczną dla całego pojazdu, poszczególnych jego urządzeń 
   i wyposaŜenia, 
- ksiąŜki gwarancyjne dla pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposaŜenia, 
- inne dokumenty załączane przez dostawcę sprzętu, 
- informację o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodu oraz  

dostarczonego wyposaŜenia na terenie lub w najbliŜszych okolicach Rogowa 
Opolskiegowyznaczonych do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych. 

 
 

§ 6 GWARANCJA I SERWIS 
 
1. SPRZEDAWCA udziela KUPUJĄCEMU na przedmiot umowy (pojazd wraz z zabudową i   

wyposaŜeniem)............. miesięcy gwarancji ogólnej, pozostałe warunki gwarancji zgodne  
    są  z deklaracją SPRZEDAWCY. 
2.  Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy. 
3. W przypadku wystąpienia awarii uniemoŜliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie kaŜdorazowo wydłuŜony o czas od 
dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego sprzętu. 

4. SPRZEDAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i uŜyte materiały, właściwe 
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak równieŜ kompletność wyposaŜenia 
przedmiotu umowy. 

5. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez 
serwis SPRZEDAWCY w siedzibie KUPUJĄCEGO. SPRZEDWCA przystąpi do naprawy w 
ciągu max ..........godzin od daty otrzymania zgłoszenia usterki od KUPUJĄCEGO; strony 
dopuszczają zgłoszenie w formie faksu. 
 Za czas „ w ciągu max.....godzin", strony rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez 
wliczania dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji 
autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą 
bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez SPRZEDAWCĘ. 

7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy powodująca 
konieczność dostarczenia pojazdu lub wyposaŜenia do serwisu, SPRZEDAWCA 
zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty. 

8. Po okresie gwarancji serwis moŜe być prowadzony przez SPRZEDAWCĘ na podstawie  
indywidualnych zleceń KUPUJĄCEGO. 
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§ 7 KARY UMOWNE 

 
1. Jeśli SPRZEDAWCA przekroczy określony w § 3  termin na wydanie przedmiotu umowy 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % brutto kwoty określonej w § 2 ust. 1 za kaŜdy   
dzień opóźnienia,  lecz nie więcej niŜ 50% wartości umowy. 

2. JeŜeli opóźnienie przekroczy 2 tygodnie KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy 
niezaleŜnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku 
KUPUJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić SPRZEDAWCY kosztów, jakie SPRZEDAWCA 
poniósł w związku z umową, a SPRZEDAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w 
wysokości 20% ceny przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie KUPUJĄCEMU w ciągu 3 dni od daty, w której 
opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod rygorem 
niewaŜności zachowania formy pisemnej poprzez złoŜenie oświadczenia drugiej stronie. 

4. W przypadku, gdy SPRZEDAWCA nie przystąpi do naprawy przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 6 ust. 5, zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % ceny 
zgłoszonego do naprawy przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyŜsza wysokość kar zastrzeŜonych w 
umowie KUPUJĄCY moŜe Ŝądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

6. JeŜeli KUPUJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w 
stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % 
ceny przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki. 

7. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno – jakościowego, 
    w terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 6, SPRZEDAWCA zapłaci   

KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto za kaŜdy dzień zwłoki. 
 
 

§ 8 ROZSTRZYGANIE  SPORÓW  I OBOWIĄZUJĄCE  PRAWO 
 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy kodeksu  

cywilnego. 
2. W kwestiach spornych właściwym do rozpoznania będzie sąd rzeczowo właściwy dla 

siedziby KUPUJĄCEGO. 
 
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. KUPUJĄCY nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
2. Zmiany nieistotne winny być wprowadzane aneksem w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla kaŜdej ze  

stron.  
 
 
      KUPUJĄCY                                                                      SPRZEDAWCA 
 
………………………      ………………………… 


