
 

UMOWA                            Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
zawarta w dniu...................... 2020 r. w Chrostkowie,  
 
pomiędzy  
Gminą Chrostkowo, z siedzibą w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo 
NIP: 4660326655, Regon: 910866525 
reprezentowaną przez: 
Mariusza Lorenca – Wójta Gminy Chrostkowo  
przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej – Skarbnika Gminy Chrostkowo,  
(zwanym dalej Zamawiającym),  
a    
................................................................  
……………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………….. 

(zwanym dalej Wykonawcą),  

o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego 

zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy. 

 
2. Przedmiot umowy, ciągnik: 

 Marka: …………….. 

 Typ: ……………. 

 Model: …………………….. 

 Rok produkcji …………… 

 Nr fabryczny ………….. 

3. Wykonawca gwarantuje na własny koszt i odpowiedzialność dostawę przedmiotu umowy do 

Zamawiającego. Miejscem dostawy jest: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo. 

 
§ 2 

Terminy realizacji 
 

1. Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  umowy,  opisany  w  §  1  umowy,  w  terminie  do 

30.09.2020 r. od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić   na adres e-mail:  

l.lazarowski@chrostkowo.pl Zamawiającego  o planowanej dacie dostawy, z zastrzeżeniem 

zachowania terminu określonego w ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Termin dostawy  będzie również terminem  szkolenia  pracowników – kierowców. 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy (termin zakończenia 

całego zakresu dostawy objętego umową, o którym mowa w ust. 1, uznaje się datę 

zakończenia odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru dostawy bez uwag. 

 



 

§ 3 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

 
1. Za wykonanie zamówienia przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie: 

Wartość netto: 
Podatek VAT: 
Wartość brutto: 
   

2. Wynagrodzenie zostanie dostosowane w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do 

Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie 

zaoferowanym przez Wykonawcę oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją 

umowy. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 

1. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz bezusterkowego 

protokołu odbioru, podpisanego przez Wykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Faktura winna być wystawiona na następujące dane: 

Gmina Chrostkowo 
Chrostkowo 99 
87-602 Chrostkowo 
NIP: 4660326655 

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

4. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT Zamawiającemu. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Zamawiającemu płatne będzie przelewem na konto wskazane 

na fakturze. 

 
§ 5 

Obowiązki stron 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż ciągnik będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, jest 

jego własnością, pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa 

osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia, nie był 

rejestrowany w kraju lub poza granicami RP. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie odpowiadał powszechnie 

obowiązującym przepisom prawa oraz wszelkim wymogom nałożonym na użytkownika przez 

władze publiczne. 

3. Wydanie przedmiotu umowy zostanie poprzedzone sprawdzeniem sprawności technicznej 

ciągnika przez przedstawicieli stron umowy. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu ciągnik wraz z: 

1) wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania i użytkowania: aktualnym 

świadectwem homologacji, książką gwarancyjną pojazdu oraz wyposażenia wraz 



 

z warunkami gwarancji, książką przeglądów serwisowych, instrukcjami obsługi 

i konserwacji ciągnika w języku polskim, katalogiem części zamiennych, wykazem 

akcesoriów i wyposażenia pojazdu i informacjami o wymaganych okresach lub 

przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów ciągnika oraz 

wyposażenia wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych 

materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.); 

2) wyposażeniem obowiązkowym i dodatkowym: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, dwa 

komplety kluczyków; 

3) ciągnik przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał zbiornik paliwa 

wypełniony w ilości niezbędnej do rozruchu i przeprowadzenia szkolenia wskazanych osób 

oraz będzie posiadał uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. 

 
5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad), 

Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 

usterkach. Po usunięciu usterek (wad) wskazanych w protokole odbioru techniczno-

jakościowego obędzie się kolejny odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy w 

całości, z którego zostanie sporządzony protokół. 

7. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu 

przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad. 

8. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 2 osoby wskazane przez 

Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów 

dostarczonego pojazdu wraz z ładowaczem. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin. 

9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producenta przedmiotu dostawy w 

zakresie napraw i przeglądów przedmiotu dostawy. 

10. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą: 

1) w imieniu Zamawiającego P. Mariusz Twardowski, tel. (54) 306 75 42; 

2) w imieniu Wykonawcy …………………………………………., tel. ……………………………. 

 
 

§ 6 
Gwarancja i serwis 

 
1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu: ……. miesięcy (okres 

gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie) gwarancji na ciągnik. 

2. Okres rękojmi odpowiada (jest równy) okresowi gwarancji. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

4. Czas usunięcia usterki - 5 dni, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji serwisu 

pogwarancyjnego (na zasadach ustalonych w odrębnej umowie), co nie uchybia uprawnieniu 

Zamawiającego do skorzystania z innego serwisu. 

6. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i transport 

ciągnika do siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do 

Zamawiającego Wykonawca wykona na własny koszt. 

7. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji lub 

zaistnienia usterki niemożliwej do usunięcia, Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany 



 

wadliwej części lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy wolny od wad, w 

terminie 30 dni roboczych od dnia zawiadomienia o usterce. Termin gwarancji dla 

wymienionej części lub zespołu biegnie na nowo od dnia jej/jego wymiany. 

8. Za usterkę podlegającą gwarancji, niemożliwą do usunięcia uważa się usterkę, której 

Wykonawca nie usunął w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o jej wystąpieniu. 

9. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

10. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności 

zawartej Umowy – istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia przedmiotowych warunków gwarancji. 

11. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę winien zostać sporządzony zgodnie 

z warunkami gwarancji określonymi w niniejszej Umowie, przy czym w szczególności nie 

będzie mógł zawierać następujących warunków: 

1) innych niż wskazanych w SIWZ limitów kilometrów oraz limitów przepracowanych 

godzin w okresie obowiązywania gwarancji, 

2) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych 

wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę, 

3) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 

dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia, a także zawierać 

dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą, 

4) dotyczących innych płatnych działań, które nie zostały ujęte we wszystkich częściach 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
12. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w ramach 

ceny oferty w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

13. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu oraz wykonanie ciążących na 

nim obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi nie będą, w żadnym przypadku 

wyłączały, uchybiały lub ograniczały gwarancji udzielanej przez Producenta ciągnika, a w 

przypadku naruszenia tego zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 

wszelkich kosztów tym spowodowanych w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

15. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także na koszt Wykonawcy 

kontrakt obsługowy (pełny serwis gwarancyjny, w szczególności wraz z niezbędnymi 

podzespołami, częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i robocizną), w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 
 

1. Przed  zawarciem  przez  Wykonawcę  umowy  z  Podwykonawcami,  Wykonawca  przedstawi 

Zamawiającemu projekt umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac 

określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu 

przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

2. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od 



 

przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na 

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na 

zawarcie umowy. 

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania 

podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich prac zgodnie z zasadami 

opisanymi w niniejszym rozdziale. 

4. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą 

umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej 

umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty 

na rzecz Podwykonawców za wykonane prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że 

otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do 

Wykonawcy za prace wykazane w protokole odbioru robót. Oświadczenia Podwykonawców 

dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez Podwykonawcę 

9. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot 

należnych,  a  nie  zapłaconych  przez  Wykonawcę  Podwykonawcom.  Zapłata  całkowitego 

wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy  zostanie  dokonana  po  przedłożeniu przez 

Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie 

może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności. 

 
§ 8 

Kary umowne 
 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) każde opóźnienie w wykonaniu czynności objętych umową w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 

wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na usunięcie wad, chyba że z 

przyczyn o charakterze obiektywnym niezależnym od Wykonawcy usunięcie wady 

wymaga dodatkowego czasu zaakceptowanego pisemnie przez strony umowy, wówczas 

kary naliczane będą za opóźnienie w niedotrzymaniu tego terminu, 

3) opóźnienie w ukończeniu naprawy przedmiotu umowy lub opóźnienie w przyjeździe 

serwisu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % ceny ofertowej 

brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 



 

4) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni licząc od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić 

należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1, chyba, że zaistniały okoliczności powodujące, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 

1) gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zrealizował dostawy bez uzasadnionych 

przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku 

co najmniej 30 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, w stosunku do 

terminów określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie 

oświadczenie w terminie jednego miesiąca od powzięcia informacji o przyczynach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 

 
§ 10 

Zmiany warunków umowy 
 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia, w zakresie: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) podwykonawców, zmiany zakresu dostaw lub usług powierzonych podwykonawcom lub 

zgłoszenia ich udziału, przy czym jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana, 

rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy, który jest jednocześnie podmiotem, 

na którego zasobach Wykonawca będzie polegać podczas realizacji zamówienia, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, określonych na podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub 



 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które 

Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: 

klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ 

na treść zawartej umowy i termin jej realizacji, 

4) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne. 

 
2. W przypadkach związanych ze zmianą terminu realizacji zamówienia może on ulec 

przedłużeniu, nie dłużej niż o czas trwania niezależnych od Wykonawcy okoliczności 

skutkujących jego niedotrzymaniem. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu swojej siedziby. Niedopełnienie tego 
obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adres wskazany w umowie będzie skuteczne. 
 

§ 13 
Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i  jeden dla Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy wraz z kartą oferowanego pojazdu. 

 


