
Wzór Umowy 

Str. 1 z 5 

 

 

UMOWA NR ……. .2018 

W dniu ……………………… w Rzepienniku Strzyżewskim, pomiędzy: 

pomiędzy Gminą Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, NIP 9930656314, REGON 

851660884 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

p. .................................................................................................., 

                            (imię, nazwisko i stanowisko) 

a ..............................................................................................................................................................., 

(nazwa i dokładny adres, NIP, REGON) 

podmiotem gospodarczym działającym na podstawie .............................. zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

......................................................................................................, 

  (imię, nazwisko i stanowisko) 

......................................................................................................, 

  (imię, nazwisko i stanowisko) 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (typ „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Dostawa ciągnika 

rolniczego wraz z wozem (beczką) asenizacyjnym dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje dostawę: 

a) ciągnika określonego w ofercie Wykonawcy, marka ………………………………, model 

……………………….. 

b) wozu asenizacyjnego określonego w ofercie Wykonawcy, marka ………………………………, 

model ……………………….. 

o wymaganiach technicznych i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w zapytaniu ofertowym. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy i opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty, 

stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

a) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

b) oferta Wykonawcy. 

4.Wykonawca oświadcza, że: 

a) pojazdy będące przedmiotem umowy (ciągnik i wóz asenizacyjny) stanowią jego wyłączna własność, 

są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, 

b) nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są oferowane pojazdy, 

c) sprzedawane pojazdy (ciągnik i wóz asenizacyjny) nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy będące przedmiotem umowy (ciągnik i wóz asenizacyjny) są 

fabrycznie nowe, nie posiadają wad ukrytych i są zdatne do pełnienia funkcji zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedstawionymi do oferty w postępowaniu                              

posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne 

i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą 

starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 
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6. Wykonawca oświadcza, że ciągnik oraz  wóz asenizacyjny posiadają świadectwo homologacji na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego. 
 

§ 2. Termin wykonania umowy (wydania przedmiotu umowy) 

1. Strony ustalają terminy wykonania zamówienia (wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy)                   

w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

2. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili przekazania go Zamawiającemu oraz 

dostawy pod wskazany adres przez Zamawiającego w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski ponosi 

Wykonawca. 

3. Potwierdzeniem dotrzymania terminu wykonania umowy jest protokół odbioru końcowego stwierdzający 

bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 3. Odbiory przedmiotu umowy 

1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokole 

odbioru. 

2. O dniu gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego (pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną). 

3. W dniu przekazania pojazdów w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona rozruchu dostarczonego 

ciągnika i beczki asenizacyjnej - przeprowadzi instruktaż (szkolenie) operatora - kierowcy w zakresie jego 

obsługi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, sporządzone w języku 

polskim, związane z zakupionym ciągnikiem wraz z beczką asenizacyjną najpóźniej w dniu, o którym mowa 

w ust. 2, w tym: 

 - instrukcję obsługi i konserwacji pojazdów oraz wyposażenia, 

- książki gwarancyjne pojazdów, 

    - książki serwisowe pojazdów, 

    - katalog części zamiennych, 

    - świadectwa homologacji, 

    - dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów, 

    - inne specjalistyczne dokumenty niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. 

5. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. Koszty związane                

z powołaniem rzeczoznawcy, w szczególności jego wynagrodzenie, w przypadku gdy powołanie 

rzeczoznawcy okaże się uzasadnione poniesie ta ze stron, której racje obali rzeczoznawca. 

6. W czasie odbioru techniczno - jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: dokumentacji 

przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości 

wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej 

wyposażenia.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru techniczno - jakościowego  będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym również uzasadnione techniczne terminy 

ustalone przez strony do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad bądź termin wznowienia procesu 

odbioru, jeżeli Zamawiający stwierdzi niecałkowite wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,                             

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 3 dni, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                    

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu następnego odbioru. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wady lub braki, o których mowa            

w ust. 8, nie zostaną w terminie usunięte/uzupełnione przez Wykonawcę. 
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§ 4. Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty.  

2.  W złożonej ofercie Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu umowy za cenę brutto ….............. zł, 

(słownie: …...............................................................…), w tym podatek VAT wg stawki  ....%.  

3. Na cenę brutto określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu składa się cena za: 

a) ciągnik w kwocie ….............. zł, (słownie: …...............................................................…), w tym 

podatek VAT wg stawki  ....%, 

b) wóz asenizacyjny w kwocie ….............. zł, (słownie: …..............................................................…), 

w tym podatek VAT wg stawki  ....%.. 

4. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

umowy, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, świadczenia usług gwarancyjnych, szkolenie w zakresie 

obsługi i eksploatacji ciągnika i beczki asenizacyjnej. 

5. Ustalona cena jest ostateczna i nie podlega negocjacji. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 2. 

6. Umowne wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia rozliczone będzie fakturą końcową za 

wykonane zamówienie. 

7. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowy stwierdzający bezusterkowe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy w  terminie 14 dni od dnia 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

9. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. 

Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie wywiązuje się ze zgodności dostarczonych pojazdów (ciągnik i  wóz asenizacyjny) z 

wymaganiami Zamawiającego, 

b) Wykonawca popada w stan likwidacji lub upadłości, 

c) Wykonawca, lub osoby działające w jego imieniu podczas realizacji umowy, jest zaangażowany  

w praktyki korupcyjne potwierdzone skazującym wyrokiem sądu, 

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami                 

i normami oraz wskazaniami Zamawiającego i niniejsza umową. 
e) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

 

§ 6. Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 

a) Zamawiający może żądać od Wykonawcy: 

- kary za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 2, 

- kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny brutto ustalonej                 

w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. Zwłokę trwającą dłużej niż 7 dni Zamawiający traktować 

będzie jako odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

- kary za nieterminowe usunięcie stwierdzonych wad lub usterek przy odbiorze końcowym lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  w wysokości 1% ceny brutto ustalonej w § 4 ust.2 za 

każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub 

usterek, 
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b) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 2,        

z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze  zm.). 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 7. Gwarancja Wykonawcy, uprawnienia z tytułu rękojmi, serwis i zabezpieczenie 

1. Wykonawca zapewnia, że dostawa będzie najwyższej jakości, będzie zgodna z przepisami prawa,               

w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń oraz będzie zgodna          

z obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na ciągnik oraz wóz asenizacyjny na okres 
a) ciągnik na okres ………….miesięcy, 

b) wóz asenizacyjny na okres ………. miesięcy, 

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (daty podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). 

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia pojazdu (ciągnika lub wozu 

asenizacyjnego) do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego ciągnika lub beczki 

asenizacyjnej. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu telefoniczne 

wsparcie techniczne, związane z użytkowaniem przedmiotu zamówienia, w dni robocze w godzinach pracy 

urzędu. 

5. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez 

producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady. 

7. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne przeprowadzane będą          

w siedzibie Zamawiającego (miejscu garażowania ciągnika i beczki asenizacyjnej w miejscowości 

Rzepiennik Strzyżewski na działce 2019) na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia przedmiotu 

umowy wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym 

miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w 

obydwie strony.  

8. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez Zamawiającego faksem lub  

e-mailem na skrzynkę poczty elektronicznej Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zgłoszenie telefoniczne. 

9. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z Wnioskiem  

o przeprowadzenie właściwej ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty 

związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Jeśli wyniki ekspertyzy potwierdzą 

awarię/usterkę Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

11. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji, Zamawiający 

ma prawo zlecić naprawę elementu/sprzętu innemu Wykonawcy. Wykonawca umowy zobowiązuje się do 

uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych                    

w przepisach Kodeksu Cywilnego 

 

§ 8. Zmiany umowy 

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  
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§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy oraz gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o: wszelkich zmianach statusu prawnego, 

zmianie siedziby, zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść                    

i wykonywanie niniejszej umowy. 

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

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na 

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


