
Załącznik nr 3 
 
 

Umowa nr ……....……/2009 
 
 
 

         zawarta w dniu …………………….r.  
 
   pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy mającym siedzibę w Rozprzy przy  
ul. Sportowej 7, powołanym przez uchwałę Rady Gminy nr I/1//94 z dn. 24 stycznia 1996 r. 
NIP 771-00-21-587, REGON 590318937 

 
reprezentowanym przez: 
 
1). Dyrektora Zakładu-mgr inŜ. Jana śycińskiego 
 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 

  a 
 

Firmą: ……………………………..mającą siedzibę w …………………..przy ul. ………., 
wpisaną do …………………………, prowadzonego przez: …………………………pod nr , 
NIP:………………………, REGON:……………………..............       reprezentowaną przez: 
 
…………………………… 
 
zwaną dalej w treści umowy Dostawcą 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy  zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, 
ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1) Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: 
„Dostawa nowego ciągnika rolniczego przystosowanego do prac komunalnych dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy“, 
 
typu: ……………………. 
2). Przedmiot umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

w załączniku nr 1 – „Formularz ofertowy Dostawcy”. 
3). Dostarczony przedmiot umowy powinien spełniać parametry techniczno – uŜytkowe 

określone w „Formularzu ofertowym Dostawcy”. 
4). Przedmiot umowy winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania, a w szczególności określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 
roku – Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. z dn. 20 czerwca 1997 Nr 108 
poz. 908 z późniejszymi zmianami oraz wymaganiom siwz. 



 
  § 2 

 
Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na 
dzień ………………………………………………………………………………… 

  
    § 3 

1. Przekazanie i przyjęcie przedmiotu umowy odbędzie się komisyjnie, na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego, po uprzednim zaprezentowaniu walorów uŜytkowych 
przedmiotu umowy w terenie i stwierdzeniu jego niewadliwego działania. 
Koszty prezentacji przedmiotu umowy ponosi Dostawca.  

2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku prezentacji, o której mowa w 
art. 1, o ile wady te są moŜliwe do usunięcia, Zamawiający odmówi jego przyjęcia do 
czasu usunięcia wad przez Dostawcę. 

 JeŜeli stwierdzone wady okaŜą się niemoŜliwe do usunięcia, lub ich usunięcie byłoby 
związane z nadmiernymi kosztami, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia 
Zamawiającemu nowego przedmiotu umowy, którego przekazanie i przyjęcie nastąpi w 
trybie określonym w ust. 1. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami 
posiadanego świadectwa homologacji. 

 
 § 4 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w 

wysokości: ……………………zł brutto (słownie:………………… …………. 
…………………………………………………………………………………… 
Wartość netto: …………………. zł 
Słownie: ……………………………………………. 

2.  Zamawiający dokona zapłaty ceny na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem na wskazany 
rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

3. NaleŜność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przez Zamawiającego na 
rachunek bankowy Dostawcy: 

Bank: ……………………………………………. 
Nr rachunku: ……………………………………… 

      
 § 5 

 
1. Strony ustalają następujące zasady rozliczania kar umownych. 

1).Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, 

w wysokości 0,10 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za 
kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Dostawcy  w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy. 

2).Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zaleŜnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
obejmującego całość przedmiotu umowy, z zastrzeŜeniem § 8 niniejszej umowy. 

3).Kary umowne podlegają sumowaniu. 



4).Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 6 

 
1. Zgodnie z oświadczeniem Dostawcy złoŜonym w ofercie, gwarancja na dostarczony 

przedmiot umowy wynosi: ……………………….. 
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru dostarczonego przedmiotu umowy i 

podpisania protokołu odbioru. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający powiadamia Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się 
w terminie uzgodnionym przez strony nie dłuŜszym niŜ 7 dni do ich usunięcia na swój 
koszt. 

4. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w: ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

5). Koszt transportu uszkodzonego awaryjnie przedmiotu umowy obciąŜać będzie Dostawcę.  
6). Dostawca zapewni serwis w okresie gwarancyjnym, jak równieŜ po jego upływie. 

 
§ 7 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
       § 8 

 
Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 
Ustawy Prawo Zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w 
formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

 
       § 9  
 

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

 
      § 10 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego a takŜe Ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

 
        § 11  
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

 
 

Zamawiający :                Dostawca: 
 
 


