
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 

 

 

UMOWA NR ……………….. 

 

 

zawarta w dniu ………………. r. w ……………………….. 

pomiędzy: Gminą Grodziec z siedzibą w 62-580 Grodziec przy ul. Główna 17,  

NIP: 665-27-67-564, REGON: 311019088, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez: 

 

Wójta Gminy Grodziec – Annę Andrzejewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grodziec – Aleksandry Musiałowskiej   

 

a: 

………………………………… z siedzibą w ......................................, NIP ……………………….., 

REGON ………………………, wpisanym do ……………………………………. zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

……………………….. – ………………… 

 

 

wyłonionym w wyniku wyboru oferty na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „ Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą”, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego 

wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą zgodnie z SIWZ i zamieszczoną tam specyfikacją 

techniczną. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony 

w ust. 1. 

3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………………. r. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić na adres Gminnej Oczyszczalni Ścieków 

w Grodźcu, ul. Zwierzyniecka 7A, 62-580 Grodziec.   

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem posiadającym właściwości warunkujące należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 

§ 3 

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia: ……………. 2017 r. 

 

§ 4 

Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych     

▪ z ramienia Zamawiającego  ………………………………………….. 

▪ z ramienia Wykonawcy     -   ………………………………………. 



 

§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

przedmiot zamówienia w  kwocie brutto: ………………………………………….(słownie: 

…………………………………………………….) Wyżej określone wynagrodzenie zawiera 

podatek VAT w wysokości ……  %, t. j. ……………. zł. 

2. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia 

ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tak by  

w pełni służył celowi. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo fakturą wystawioną po 

wykonaniu dostawy i jej bezusterkowym odbiorze w formie dwustronnie podpisanego protokołu 

odbioru. 

4. Zapłata  faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że parametry oraz jakość przedmiotu dostawy będzie zgodna z ofertą                

złożoną w przetargu i warunkami, jakie Zamawiający zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Wraz z dostawą ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą Wykonawca dostarczy 

dokumentację (instrukcję obsługi I książkę przeglądów serwisowych itp.). 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach 

i podpisany przez obie strony  protokół o stwierdzonych usterkach, w którym zostanie określony 

termin usunięcia usterek – po 1 egzemplarzu protokołu o stwierdzonych usterkach dla każdej ze 

stron. 

4. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji na dostarczony ciągnik rolniczy, ..…miesięcznej 

gwarancji na przyczepę i …… miesięcznej na ładowacz czołowy. 

 (okres gwarancji zgodnie z ofertą i SIWZ) 

 

§ 7 

1. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w miejscu użytkowania sprzętu, nie później niż 48 

godziny od momentu zgłoszenia (dwie doby robocze). 

2. Wykonawca dokona w okresie gwarancji wszelkich napraw bezpłatnie w maksymalnym terminie 

7 kolejnych dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia. 

3. Wykonawca zapewnia, iż odbierze i dostarczy naprawiane urządzenie w okresie gwarancji na 

własny koszt. 

4. Na czas naprawy trwający dłużej niż siedem dni roboczych wykonawca zobowiązany będzie do 

postawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji 

zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad  

w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu,  

a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

6. Zgłoszenia serwisowe mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu na nr…. , faksu na nr 

……. lub e-mailowo na adres ……………… 



 

 

§ 8 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za 

b) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust.1 umowy, 

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu,  

o którym mowa w § 3 niniejszej umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia usterki oraz wykonania naprawy w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

2. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania wg kodeksu cywilnego, 

przenoszącego wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności faktury. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie zaistnienia 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 (art. 145 ustawy). W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

b) zostanie ogłoszona upadłość bądź nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 

przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje ich przez okres 14 dni; 

e) innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnej, za zgodą obydwu 

stron, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć przesunięcia terminu wykonania zadania spowodowanego: 

a) wstrzymania dostaw lub przerw w dostawach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

b) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć; 

c)  działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć 

w momencie zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie pz treścią umowy. Strona powołująca się na stan siły wyższej 

jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie 

udokumentowania zaistnienia tego stanu. 



 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).    

 

§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej  

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego: 

-  2 egz. dla Zamawiającego 

-  1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Zamawiający:                                                                                  Wykonawca:       

                                                   

 

             

              ........................................                                                         ..................................... 

    

 

 

 

        Kontrasygnata 

 

 

 

     ………………………… 

   

 


