
                                                                                    Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA NR …………….. 

zawarta w dniu …………………………. w Toruniu pomiędzy:  

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 
Toruń 
NIP……………….., REGON ………………………., reprezentowanym przez: Marka 
Staszczyka - Dyrektora, 
zwanym dalej Kupuj ącym 

a 
………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………  
zwanym dalej Sprzedawcą  , 
 

 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), Strony niniejszej umowy oraz każda z osobna jako Strona,  ustalają 
co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje 2 (dwa) fabrycznie nowe motorowery marki 
……………………………..………. wyprodukowane  w 201…. r.,  przystosowane do 
egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie kategorii "AM" prawa jazdy.  
2. Sprzedawca oświadcza, że motorowery, o których mowa w ust. 1 są kompletne, wolne od 
wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 
3. Wraz z motorowerami Sprzedawca przekazuje Kupującemu pełną dokumentację 
pojazdów niezbędną do ich rejestracji i eksploatacji – łącznie z kartą pojazdu, wyciągiem ze 
świadectwa homologacji itp. 
 

§ 2 
Dostarczenie i odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 10 dni od dnia 
podpisania umowy.   

2. Miejscem dostawy i odbioru są Toruń i Grudziądz, po jednym motorowerze.  
3. Sprzedawca dostarczy motorowery w terminie określonym w ust.1, po zawiadomieniu 
o dniu dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem.  

 
§ 3 

Cena 
1. Cenę brutto jednego motoroweru przystosowanego do egzaminowania w zakresie 
kategorii "AM" ustala się na kwotę ……………….. zł, słownie: ………….  



2.  Łączną wartość brutto 2 (dwóch)  motorowerów będących przedmiotem umowy  ustala 
się na kwotę …….…. zł, słownie ………… …………………………………………  w tym 
podatek VAT ……% w kwocie …... 
3. Sprzedawca wystawi Kupującemu faktury po dostarczeniu motorowerów będących 
przedmiotem umowy.   
4. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę będzie podpisanie przez Kupującego 
protokołu odbioru motorowerów.  
5. Kupujący odmówi odbioru motoroweru, który nie będzie odpowiadał treści oferty 
Sprzedawcy i  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. Kupujący zapłaci Sprzedawcy należność za  kupione motorowery w terminie 30 dni od 
dostarczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury.  

 
§ 4 

Dodatkowe zobowiązania sprzedawcy 
 

1. Sprzedawca  udziela Kupującemu  na sprzedane motorowery  …………………………  
miesięcznej gwarancji jakości bez limitu kilometrów.  
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu 
odbioru motoroweru.  
3. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich wynikających 
z gwarancji napraw i przeglądów wymaganych przez producenta (z wyłączeniem  kosztów 
materiałów, które przy przeglądach, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta, 
pokrywa kupujący).  
4.  Zgłoszenie awarii przez Kupującego  następuje telefonicznie lub pisemnie. Dopuszcza się 
powiadomienie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
5. Każdorazowy przegląd bądź naprawa motoroweru wykonane będą w terminie nie 
dłuższym niż 48 godziny liczonych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,  
w autoryzowanym serwisie obsługi Sprzedawcy czynnym w dni robocze w godzinach 
8:00 do 16:00. Z czasu przewidzianego na naprawę wyłącza się okres od godziny 16:00  
w sobotę lub w dniu poprzedzającym inny dzień ustawowo wolny od pracy do godziny 8:00 
w poniedziałek lub w dniu następnym po innym ustawowo wolnym dniu. W przypadku 
przeglądu i awarii Wykonawca zapewni przetransportowanie motorowerów  
na swój koszt do serwisu i z powrotem. 
6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu motorower zastępczy odpowiedni 
do przeprowadzenia egzaminu kategorii AM prawa jazdy, o parametrach zgodnych 
z przedmiotem zamówienia,  jeżeli  czas przeglądu lub naprawy przekroczy 48 godziny, 
o których mowa  w ust.5,  a gdy Sprzedawca  nie wywiąże się z tego zobowiązania, 
Kupujący obciąży Sprzedawcę karami umownymi (zgodnie z § 6 ust.1) lub najmie 
motorower  od osoby trzeciej i kosztami obciąży Sprzedawcę. 

 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. W razie opóźnienia  w dostarczeniu przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązuje się do 
zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy (brutto) określonej 
w § 3  ust. 2 za każdy dzień zwłoki. 
2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości, z powodu okoliczności 
za które odpowiada Sprzedawca, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną  
w wysokości  20% wartości umowy określonej w §3 ust. 2 . 



3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego  od części umowy, z powodu okoliczności za 
które odpowiada Sprzedawca, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości  
20%  ceny brutto motoroweru, co do którego Kupujący odstąpił od umowy. 
4. Opóźnienie w realizacji przeglądów bądź napraw gwarancyjnych, w stosunku do 
terminów określonych w §4 ust. 5 lub  opóźnienie w podstawieniu motoroweru zastępczego 
zgodnie z postanowieniami §4 ust. 6 umowy spowoduje naliczanie przez Kupującego kar  
umownych w wysokości 400,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 
5. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę  od umowy w całości, z powodu 
okoliczności za które odpowiada Kupujący, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną 
w wysokości  20 % wartości umowy określonej w §3 ust. 2 . 
6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
 

§ 6 
Postanowienia dodatkowe  

 
1.  Sprzedawca  zobowiązuje się do powiadamiania  Kupującego  niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni o:  
-    zmianie siedziby, adresu  lub osób uprawnionych do reprezentowania, 
-    ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania układowego,  
-   zaistnieniu jakichkolwiek  okoliczności, które zagrażają wykonaniu umowy. 
2. Wszelka korespondencja między Stronami kierowana na adres wskazany w niniejszej 
umowie listem poleconym, będzie – mimo nie podjęcia przesyłki przez drugą Stronę 
(adresata przesyłki) - traktowana jako skutecznie doręczona po upływie 7 dni od pierwszego 
awizowania przesyłki.   
3. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za 
realizację przedmiotu umowy są: 
z ramienia Kupującego   – ……………………… tel.:  
z ramienia Sprzedawcy – …………………………tel.: .…………………… 

  O każdej zmianie na stanowiskach koordynatorów strony zobowiązują się do niezwłocznego   
  wzajemnego informowania, w formie pisemnej. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Kupującego. 
4.  Integralną część umowy stanowią: 
a)    SIWZ,  
b)    oferta,  
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 

 
                       Kupujący                                      Sprzedawca 


