
Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA nr  UG/MB/2013/2 

PROJEKT 

 

zawarta w dniu _______________ w Janowicach Wielkich pomiędzy: 

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą ul. Kolejowa 2, 58 -520 Janowice Wielkie NIP 611-010-77-65, 

REGON 230821664,  zwaną  w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Kamila Kowalskiego  – Wójta Gminy Janowice Wielkie 

z kontrasygnatą 

Marcina Barana  –  Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 

a 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

zwany dalej „Sprzedawcą”, reprezentowany przez: 

 

1.  ________________ –   __________________________ 

2. ________________ –   __________________________ 

 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej w skrócie „Pzp” o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy, 

ładowacza czołowego oraz kosiarki bijakowej bocznej o parametrach określonych w ofercie 
wybranej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ. 
 

§ 2 
Cena i warunki płatności 

 
1. Cena przedmiotu sprzedaży, uwzględniająca wszystkie koszty i składniki z dostawą 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego opisanych w 
SIWZ, stanowiąca niepodlegającą indeksacji kwotę, w wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego, ustalone zostało na kwotę ogółem: 

 

Cena netto zł. słownie: 

Cena brutto 
(z VAT) 

zł. słownie: 



 

2. Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od dnia dostarczenia i odebrania bez zastrzeżeo przez 

Zamawiającego przedmiotu sprzedaży (podpisaniu protokołu dostawy) pierwszą ratę w 

wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, tj. kwotę ___________ zł. 

 

3. Zamawiający, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu dostarczenia i odebrania bez 

zastrzeżeo przez Zamawiającego przedmiotu sprzedaży (podpisaniu protokołu dostawy), 

zapłaci w 36 równych ratach miesięcznych (numer raty od 2 do 37) płatnych do ostatniego 

dnia każdego miesiąca kwotę stanowiącą 2,5% ceny brutto, tj. kwotę  __________ zł. 

miesięcznie. 

 

4. Sprzedawca comiesięcznie wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na co najmniej 14 

dni przed przypadającym terminem zapłaty raty. W przypadku doręczenia faktury w terminie 

późniejszym, termin zapłaty raty będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego.    

 

5. Należności wynikające z płatności opisanych w § 2 ust. 2 i 3 będą regulowane na konto 

bankowe Sprzedawcy w Banku _______________ Nr________________________________ 

 

6. Zamawiający  nie dopuszcza rozliczeo ze Sprzedawcą w walutach obcych 

 

§ 3 

Warunki odbioru przedmiotu sprzedaży 

 

1. W odbiorze wyznaczonym na dzieo dostawy będą uczestniczyd wyznaczeni przedstawiciele 

Zamawiającego i Sprzedawcy. 

 

2. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania 

ciąży na Zamawiającym. 

 

3. Sprzedawca przedłoży w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 

 Dokumentację umożliwiającą rejestrację ciągnika oraz przyczepy we właściwym dla 

Zamawiającego urzędzie (m.in. świadectwo homologacji); 

 Karty pojazdów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów; 

 Instrukcję obsługi dla przedmiotów zamówienia sporządzone w języku polskim; 

 Karty gwarancyjne; 

 Katalogi części zamiennych w postaci papierowej; 

 Świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i przyczepy; 

 Listę autoryzowanych placówek serwisowych obsługujących zaproponowaną markę 

ciągnika położonych w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego; 

 Dokumenty stwierdzające, iż ciągnik rolniczy i przyczepa spełniają wymagania pojazdu 

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 18 

października 2012 r., poz. 1137). 

 

4. Nadto Sprzedawca w dniu odbioru: 



 przeprowadzi rozruch u Zamawiającego dostarczonego ciągnika rolniczego, przyczepy i 

osprzętu dodatkowego, 

 przeprowadzi instruktaż dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi przedmiotów zamówienia. 

 

5. Potwierdzenie dostawy ciągnika rolniczego wraz z osprzętem przez Zamawiającego następuje 

w drodze podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Sprzedawcy 

protokołu dostawy  po spełnieniu warunków opisanych w § 3 ust. 2 i 3. 

 

6. Sprzedawca zorganizuje własnym staraniem i kosztem odbiór i ponowną dostawę przedmiotu 

zamówienia w razie uzasadnionego nie dokonania odbioru. 

 

§ 4 

Gwarancja 

 

1. Na dostarczone maszyny i urządzenia, będące przedmiotem niniejszej umowy Sprzedawca, 

bądź ich producent, udziela gwarancji jakości oraz bezawaryjnego działania, przy czym ustala 

się okres gwarancji, który od dnia podpisania protokołu dostawy opisanego w § 3, wynosi: 

 dla ciągnika rolniczego 36 miesięcy, 

 dla przyczepy 36 miesięcy, 

 dla ładowacza czołowego 36 miesięcy, 

 dla kosiarki bijakowej bocznej 36 miesięcy. 

 

2. Wystawca dokumentów gwarancyjnych zobowiązany jest do wykonywania w okresie 

gwarancji, w ramach ceny określonej w § 2 ust. 1, przeglądów serwisowych przedmiotów 

zamówienia w siedzibie Zamawiającego (miejscu garażowania). 

 

3. Sprzedawca zobowiązuje się przenieśd na Zamawiającego wszelkie uprawnienia  z tytułu 

gwarancji udzielonych przez innych dostawców. 

 

4. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Sprzedawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowao) oraz roszczenia osób trzecich  w 

przypadku, gdy będą one wynikad z wad przedmiotu umowy. 

 

5. W okresie gwarancji wystawca dokumentów gwarancyjnych zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy. 

 

6. Strony ustalają, że wystawca gwarancji w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wezwania od 

Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) 

przystąpi do ich usuwania oraz uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu 

usunięcia ww. usterek i wad. Transport do autoryzowanego serwisu odbędzie się na koszt 

Sprzedawcy. 

 

7. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad i 

usterek lub nie przystąpienie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 



przedmiotowego wezwania przez wystawcę gwarancji, niezbędne prace zostaną powierzone 

do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Sprzedawcy w ramach kwoty pozostawionej na 

zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

8. Potwierdzeniem zakooczenia usunięcia wad i usterek będzie podpisany stosowny protokół. W 

takim przypadku termin gwarancji wymienionej rzeczy na rzecz wolną od wad biegnie od 

nowa z dniem podpisania protokołu. 

 

9. Ustala się następujący tryb zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancji: Zamawiający w    

okresie gwarancji zgłaszad będzie ujawnione wady i usterki faksem na numer ____________ 

oraz pocztą na adres Sprzedawcy ____________________________________________ oraz 

wystawcy dokumentu gwarancyjnego. 

 

10. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 zmianie siedziby lub nazwy firmy 

 zmianie osób reprezentujących 

 ogłoszeniu upadłości, 

 wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy, 

 zawieszeniu działalności firmy 

 o następstwie prawnym Wykonawcy i przejściu zobowiązao na inny podmiot. 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. W przypadku nie dostarczenia lub niewłaściwego dostarczenia przedmiotu zamówienia w 

terminie Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

 za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 w 

wysokości 0,5 % należnego za ten przedmiot ceny brutto określonej w § 2 ust. 1  za 

każdy dzieo zwłoki, 

 za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze w 

wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzieo spóźnienia licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

 za odstąpienie od  umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy 10 % ceny brutto 

określonej w ofercie. 

 

2. Kary umowne, o których mowa w § 5 ust. 1 tiret 1 i 2 zostaną potrącone z  pozostałej do 

uiszczenia ceny.  

 

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia  roszczeo 

od oferenta  dotyczących  wyrównania szkody  na  zasadach przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym. 

 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Sprzedawcy ustawowe odsetki za 

każdy dzieo zwłoki. 



§ 6 

Zmiana umowy 

 

1. Zmiana treści umowy może nastąpid za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie  pod rygorem 

nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana  do przedstawienia 

argumentów uzasadniających zmianę. 

 

2. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowieo zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy chyba, że 

koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzied w chwili zawarcia umowy. 

 

3. Zamawiający przewiduje miedzy innymi możliwośd dokonania zmian postanowieo zawartej 

umowy  w niżej wymienionych przypadkach:  

 zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Sprzedawcy,  

 zmiany danych identyfikujących Zamawiającego, 

 zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Sprzedawcy, 

 zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, 

 nie jest dopuszczalna zmiana Sprzedawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, 

przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek 

Handlowych, sukcesji z mocy prawa, 

 zmiana postanowieo umowy w związku:  

  ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

  rezygnacją z części dostawy przez Zamawiającego, 

 zmiany umowy w postaci skrócenia terminu realizacji umowy, 

 okoliczności, których nie można było przewidzied z chwilą wszczęcia postępowania 

przetargowego. 

 

§ 7 

Postanowienia koocowe 

 

1. Sprzedawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonad przelewu lub cesji wierzytelności 

na rzecz osoby trzeciej. 

 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 

 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

         Zamawiający                     Sprzedawca 


