
 

 (WZÓR) UMOWA  Nr …………………. 

 

zawarta w dniu …….2022 r. pomiędzy: 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 

z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra 

reprezentowanym przez: 

1. Panią Julitę Izabelę Zaprucką–  Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 

    przy kontrasygnacie: 

2. Pani Dagmary Cywki – Głównej Księgowej 

NIP: 611-18-63-368, 

zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  

 

a: 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  

zwanych dalej w treści umowy „Stronami” 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r.   

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), mając na uwadze powyższe,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający zamawia  

a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 2 samochody osobowe marki …………………………………  

o następujących parametrach: 

- …………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………. 

§ 2 

Wydanie zamówionych pojazdów nastąpi w ……………………………… do dnia ……………………  

§ 3 

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie podstawowych elementów obsługi 

i eksploatacji pojazdu. Koszty szkolenia wliczone są w cenę dostawy. 

§ 4 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto ………………  zł, słownie …………………………………… 

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

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ……%. 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 7 dni 

od daty otrzymania faktury. 

§ 6 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących warunkach: 

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

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

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

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

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



 

§ 7 

Wykonawca zapewnia następujące warunki serwisu: 

- …………………………………………………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

§ 8 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego niniejszą umową, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewywiązania się Dostawcy z umownych warunków gwarancji, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50% wartości naprawy. 

3. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary 

umowne w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 9  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 
   

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 
 


