
 

 Załącznik nr 5  

Do Warunków  

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 
MIKROBUSU 9- MIEJSCOWEGO 

zawarta w dniu ……………………… w Tymbarku pomiędzy Stowarzyszeniem 

„REMEDIUM” Tymbark 158, w imieniu którego działają:  

1. Jacek Drożdżak – Prezes  

2. Grażyna Kurek – Wiceprezes  

 

zwanym w umowie „Kupującym”, a  

…………………………………………………………………………………………...  

w imieniu którego działają: 1. …………………………………………………….  

2. …………………………………………………….  

zwanym w umowie „Sprzedawcą”.  

§ 1  
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć, a Kupujący zobowiązuje się kupić 

mikrobus  marki ……………………… model……………………….. o parametrach i 

wyposażeniu zgodnym ze złożoną ofertą przetargową i specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia.  

2. Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień …………………………………  

3. Miejsce dostawy (odbioru) mikrobusu: …………………………………  

4. Dokumentacja przetargowa oraz złożona oferta stanowią integralną część niniejszej 

umowy.  

 

§ 2  
1. Na podstawie przeprowadzonego w dniu ……………………. przetargu 

nieograniczonego, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za dostarczony 

mikrobus kwotę w wysokości:  

 

……………… zł + podatek VAT ……………… zł = …………………….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………..)  

2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi przelewem na wskazane przez Sprzedawcę konto 

bankowe w dwóch ratach:  

- I rata w wysokości:  …………. zł w terminie 7 dni od daty przedłożenia Kupującemu 

rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi wymaganą jakość dostarczonego 

mikrobusu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

- II rata w wysokości  80.000 zł w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, 

Płatnik – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 

pośrednictwem Powiatu Limanowskiego.  

 



§ 3  
Na dostarczony autobus Sprzedawca udziela gwarancji na okres: …………. na silnik i 

podzespoły oraz …….. miesięcy na nadwozie licząc od daty odbioru pojazdu. 

Szczegółowe warunki gwarancji określa umowa gwarancyjna stanowiąca załącznik do 

niniejszej umowy.  

§ 4  
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

§ 5  
1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują 

się rozstrzygać w drodze postępowania reklamacyjnego (polubownego), a po jej 

wyczerpaniu skierują sprawę do rozstrzygnięcia przez właściwy dla Kupującego Sąd.  

2. Postępowanie reklamacyjne polegać będzie na tym, że:  

a) Kupujący prześle Sprzedawcy pisemne umotywowane roszczenie.  

b) Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonego roszczenia w 

terminie 21 dni od daty jego otrzymania.  

c) Negatywne rozpatrzenie wniosku przez Sprzedawcę upoważnia Kupującego do 

wystąpienia na drogę sądową.  

 

§ 6  
Z mocy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nieważne są zmiany umowy, które 

byłyby niekorzystne dla Kupującego i powodowały zmianę złożonej oferty 

przetargowej, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

§ 7  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

 

 

 

 

KUPUJĄCY:                                                                           SPRZEDAWCA:  
1. ..................................                                                            1. ..................................  

2. ..................................                                                                  2. .................................. 


