
(WZÓR)
 UMOWY  Nr ........./2010

zawarta w dniu ………………..  roku w Kiełczygłowie w trybie przetargu nieograniczonego 

pomiędzy Urzędem Gminy w Kiełczygłowie,  ul.  Tysiąclecia  25,  98-358 Kiełczygłów 

reprezentowaną przez: 

Czesław Iskra – Wójta Gminy Kiełczygłów 

przy kontrasygnacie Przemysław Krężel – Skarbnika Gminy

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Dostawcą” o następującej treści:

        W wyniku wyboru przez Zamawiającego pisemnej oferty złożonej w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia  publicznego na „Dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” 
(znak sprawy: UG 341/V/2010), przeprowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. 
Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Dostawcę dla Zamawiającego:

a) fabrycznie  nowego ciągnika  rolniczego,  marka……………, model………… 
typ……...,  rok  produkcji  ………….,  wraz  z  wyposażeniem,  zwanego  w 
dalszej  części  umowy  również  „ciągnikiem”  lub  „pojazdem”  spełniającego 
wymagania  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
wymienionego na wstępie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b) fabrycznie nowego pługa  

c) fabrycznie nowy wóz ascenizacyjny

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa składający się na ofertę  Dostawcy 
„Opis techniczny oferowanego ciągnika rolniczego i osprzętu ” złożony przez Dostawcę 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  stanowiący  integralną  część 
niniejszej umowy – załącznik nr 1 .

3. W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie z zakresu obsługi 
podstawowej  cięgnika rolniczego , pługa i wóz asenizacyjny.

4. Dostawca oświadcza ,że  przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i 
fizycznych.



§ 2. 
Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot  umowy Dostawca zobowiązuje się zrealizować w okresie 30 dni od podpisania 
umowy .

                                                                 § 3. 
                                                       Wynagrodzenie

1. Dostawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy  zapłatę zgodną ze złożoną ofertą w 
kwocie: ……………….. zł brutto: (słownie: …………...........……………..............zł)
obejmującą  cenę  netto  ……………………..  zł  (słownie:……………………………… 
…………………………………………..)  oraz  podatek  VAT  ……%,  w  kwocie 
…………….. zł (słownie: …………………………………………………………… zł )

2. Cena umowna obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe jakie Dostawca poniesie w 
związku z wykonywaniem umowy. 

3. Cena  ustalona  w  pkt.  1  jest  niezmienna  do  zakończenia  zadania  objętego  niniejszą 
umową.

4.  Dostawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  zrealizowaną  dostawę   na  podstawie 
bezusterkowego  protokółu odbioru oraz wystawionej faktury VAT. 

5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP  …………………, 
Regon  ………………………/

6. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Należność  Dostawcy  zostanie  uregulowana  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia 
faktury.

8. W przypadku przedstawienia przez Dostawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 
ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

§ 4. 
Przedstawiciele stron

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 
następujące osoby:
- Zamawiający:                                                                                                             .

imię i nazwisko osoby, stanowisko, telefon kontaktowy
- Dostawca  :                                                                                                                                     

imię i nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy
2. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu 

niniejszej umowy.

                                                                 § 5. 
Obowiązki Dostawcy



1) Dostawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  warunkami 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  z  należytą  starannością,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami 
umowy;

2) Dostawca odpowiada za działania  i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działania lub zaniechanie.

§ 6. 
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Odebranie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 

dni roboczych od daty powiadomienia o gotowości przekazania przedmiotu umowy.
2) Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 7. 
Podwykonawstwo* 

(* o ile zostało przewidziane w ofercie Wykonawcy)

1. Podwykonawstwo  winno  być  przedmiotem  umów  zawieranych  przez  Dostawcę    z 
Podwykonawcami.  Podzlecenie  jest  ważne  wyłącznie,  jeśli  jest  pisemnym 
porozumieniem, w którym Dostawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie 
trzeciej.

2. Do zawarcia  przez  Dostawcę  umowy z  podwykonawcą  jest  wymagana,  pod  rygorem 
nieważności, zgoda Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający,  w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Dostawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 
że wyraził zgodę na  zawarcie umowy.

4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego.

5. Dostawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  oraz  zaniedbania  swoich 
podwykonawców  oraz  ich  przedstawicieli  i  pracowników,  jakby  były  to  działania, 
uchybienia lub zaniedbania Dostawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. Przekazanie 
w ramach podzlecenia  jakiejkolwiek części  zamówienia,  nie zwalnia  Dostawcy z jego 
zobowiązań wynikających z umowy.

6. Wszystkie umowy podzlecenia,  zawierane przez Dostawcę z Podwykonawcami,  muszą 
zawierać  postanowienie,  uprawniające  podwykonawcę  do  występowania  do 
Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur wystawionych Dostawcy a nie 
zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii 
niezapłaconej faktury i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. 

§ 8. 
Odbiór 

1. Odbiór  przedmiotu  umowy będzie  potwierdzony bezusterkowym protokółem zdawczo-
odbiorczym sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.



2. Dostawca   zgłosi  Zamawiającemu  przedmiot  umowy  do  odbioru  z  wyprzedzeniem 
minimum  7  dni  roboczych,  przedkładając  dokumenty  niezbędne  do  zarejestrowania 
pojazdu, w tym fakturę pro forma, kartę pojazdu, świadectwa homologacji.

3. Wraz  z  dostawą  Dostawca  zobowiązany  jest  przekazać  fakturę  właściwą,  a  także 
dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi i świadectwo homologacji.

4. Data podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana jako 
data realizacji dostawy.

5. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej:
1) opis przedmiotu dostawy;
2) potwierdzenie ilościowego-jakościowego wyposażenia ciągnika;
3) datę  sporządzenia  protokołu  oraz  podpisy  osób  upoważnionych  ze  strony 

Zamawiającego  i Dostawcy.

6. Dostawca dostarczy na koszt własny  przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego 

7. Z  chwilą  wydania  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu,  przechodzą  na  niego  wszelkie 
korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty 
lub uszkodzenia.

8. Szkolenie  z  zakresu  obsługi  podstawowej  przedmiotu  umowy  nastąpi   w  miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego w terminie 14 dni do daty odbioru 

9. Odbiór  przedmiotu  umowy  zostaje  dokonany,  jeśli  obie  strony  podpisały  protokół 
zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

§ 9. 
Gwarancja i rękojmia

1. Dostawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  przedmiot  umowy.  Okresy 
gwarancji wynoszą: 
a) Na ciągnik (minimum 24 miesięcy bez określenia limitu motogodzin) ……….
b) Na pług (minimum 24 miesiące) ………..
c) Na wóz ascenizacyjny (minimum 24 miesiące) ………………….
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego.

2. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiającemu  przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi.

3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 
upływie 24 miesięcy  od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. W przypadku  wystąpienia  w okresie  rękojmi  i  gwarancji  wad w przedmiocie  umowy 
Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  o  tym  Dostawcę,  a  ten  zobowiązuje  się  w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezwzględnej i bezpłatnej wymiany.

5. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Dostawca.

6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego sprzętu i urządzeń.



7. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszoną awarii przedmiotu umowy  wyniesie maksymalnie 
24 godziny, natomiast maksymalny czas naprawy 7 dni. W przypadku kiedy awaria nie 
zostanie usunięta w tym terminie Dostawca zapewni urządzenia,  zastępcze o podobnych 
parametrach. 

8. W przypadku złożoności napraw gwarancyjnych serwis odbywać się będzie u dostawcy z 
dostarczeniem przedmiotu umowy na jego koszt

9. Dostawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części do zaoferowanego sprzętu na 
co najmniej 10 lat.

10.Dostawca  w  okresie  pogwarancyjnym  zapewni  Zamawiającemu  punkt  serwisowy  w 
obrębie 50 km od siedziby Zamawiającego .

11.Dostawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przeglądów  gwarancyjnych  w  miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

§ 10.  
Kary umowne

1. Strony ustalają,  że  w razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy będą 
mogły naliczyć następujące kary umowne.

2. Za niedostarczenie w terminie określonym w § 2 przedmiotu umowy  Dostawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona odstępująca od 
umowy z własnej  winy zobowiązana będzie  zapłacić  karę umowną w wysokości  10% 
wartości brutto umowy,  określonej   w § 3 ust.  1, chyba że wykaże że odstąpienie od 
umowy nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  nie  ponosi  odpowiedzialności. Nie  dotyczy  to 
sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Dostawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki 
w zapłacie faktury.

5. Jeżeli  czas  reakcji  Dostawcy  na  zgłoszenie  awarii  wyniesie  ponad  24  godziny  to 
Zamawiający  będzie naliczał karę za opóźnienie w wysokości 50,00 zł za każdą  godzinę 
opóźnienia

6. W  przypadku  nie  zapewnienia  w  okresie  pogwarancyjnym  punktu  serwisowego  w 
odległości o której mowa w § 9 pkt 10 dostawca zapłaci karę w wysokości 10.000,00 zł  
brutto

7. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 

8. Zamawiający  zapłaci  Dostawca karę  umowną  w terminie  10  dni  od  daty  wystąpienia 
przez Dostawcę z żądaniem zapłacenia kary. 

9. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 11.  
Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 



wiadomości  o tych  okolicznościach.  W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy 
następuje przez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Dostawcy. Umowa 
ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Dostawca oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 12. 
Zmiany w umowie 

1. Dopuszcza  się  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową 
realizację przedmiotu umowy, w zakresie: podwykonawstwa (o ile zostało przewidziane 
w  ofercie  Dostawca)  –  powierzenie  podwykonawcom  innej  części  zamówienia  niż 
wskazana  w  ofercie  Dostawcy  w  uzasadnionym  przypadku,  za  uprzednią  zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod 
rygorem  nieważności.

§ 13. 
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego,  a do spraw procesowych 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Spory między stronami  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy rozstrzygać  będzie  Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Integralną częścią umowy Oferta  Dostawcy obejmująca wszystkie składające się na nią 
dokumenty złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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