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        Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY   

 
zawarta w dniu ………………2019 r. w Olsztynku pomiędzy: 
Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek 
REGON : 281459108, NIP : 739-385-77-63 zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Szulc, a  : 
 
*gdy wykonawca jest spółką prawa handlowego : 

spółką/firmą ……….………………………….…, z siedzibą 
………………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….,NIP : ……………, REGON : …………. zwaną 
dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez ……………………………... 
 
*gdy wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  : 

Panią/Panem …………………………….., prowadzącym działalność pod firmą 
………………. 
z siedzibą …………………………….  zgodnie z wpisem do CEiDG, NIP: 
…………………….. zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
 

§ 1  
TRYB POSTĘPOWANIA 

 
Zamówienia stanowiącego przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zamówienia o szacunkowej wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn. 
zm.). 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego. 
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny                     

 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz w ofercie wykonawcy                      
 stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy jest fabrycznie 
nowy,  jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie stanowi on 
również przedmiotu jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich. 

4. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczonego pojazdu. 
 
 

§ 3 
 WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: ……………….. zł netto (słownie: ……………………..), 
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powiększone o 23% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę ……………… zł 
brutto (słownie: ………………………………………..). 
a) zapłata za dostawę ciągnika rolniczego zostanie dokonana w następujący 
sposób: 
- I rata – 50 % wartości ciągnika netto w terminie 21 dni po podpisaniu protokołu 
odbioru i wystawieniu faktury VAT 
- podatek VAT od całej wartości ciągnika w terminie – 100 dni od daty 
wystawienia faktury 
- pozostałą kwotę 50 % wartości netto w terminie 8 miesięcy od daty wystawienia 
faktury VAT. 

- oprocentowanie zakupu ciągnika rolniczego w systemie ratalnym wynosi 

0 % 
2. Kwota, o której mowa w ust.1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
 

§ 4 
TERMIN DOSTAWY 

 
1. Dostawa ciągnika nastąpi w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcje realizacji umowy są: 

a) po stronie Zamawiającego : Pan Krzysztof Zalewski; 
b) po stronie Wykonawcy :  Pan ……………………….; 

3. Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 
udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 
wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego  wykonywania 
przedmiotu umowy. 

 
 

§ 5 
ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY 

 
1. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych  w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego. 
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub 

wad, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub 
wymiany maszyny na wolną od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony 
protokół  o stwierdzonych usterkach lub wadach w 2 egz., po jednym dla każdej 
ze stron.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że 
przedstawiona maszyna nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1                      
i załączniku nr 2 do umowy,  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
dokonania zmian w przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem. W  takim 
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od 
opisu zawartego w załączniku nr 1  i załączniku nr 2 do niniejszej umowy,                  
w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron.  

5. Przejęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego na 
podstawie protokołu ostatecznego odbioru, podpisanego przez upoważnione 
osoby. 

6. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przechodzą na 
niego wszelkie korzyści   i obciążenia związane z pojazdem. 

7. Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia, 
zgodnie z § 3 umowy. 
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§ 6 
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 

wynikających  z niniejszej umowy, w całości lub w części. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 

którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. 
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w odniesieniu do całego 

przedmiotu zamówienia na okres ….. miesięcy. 
5. Koszty związane  z dojazdem autoryzowanego serwisu (serwis mobilny) do 

siedziby Zamawiającego należą do Wykonawcy.  
 

 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1. Jeżeli Wykonawca opóźni termin dostawy w stosunku do terminu określonego w 

§5 ust.1 umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości  zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie nie dotrzymania terminu określonego w §4 ust.1 Zamawiający 
zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 8 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania                             
i przejęcia przedmiotu zamówienia określonego w §2 przez Zamawiającego                          
i podpisania przez obie Strony umowy protokołu ostatecznego odbioru, zgodnie z 
§ 5 ust. 7  umowy. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz.U.  z 2018r. ,poz. 1986 z późn.zm.) 

4. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających                     
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 
§ 9 

ZMIANA UMOWY 
 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wymienionych poniżej zmian                        
w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony 
zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem 
warunków ich wprowadzenia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie 
netto pozostaje bez zmian; 
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2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;  

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

stronami. 
4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie 

nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 
zmiany w umowie. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
Załączniki do Umowy:  
Nr 1 - SIWZ 
Nr 2 - Oferta Wykonawcy 
 
 
WYKONAWCA :       ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


