
Załącznik nr 8 do SIWZ 

                                                                                               
UMOWA NR ………../2011 

 

zawarta w dniu ……………… 2011 r. w Kamieńsku pomiędzy Gminą Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk, 
ul. Wieluńska 50,  NIP: 772-22-60-719, Regon: 590648280 reprezentowaną przez Bogdana Pawłowskiego 
– burmistrza Kamieńska zwaną dalej „Zamawiającym”. 

a  
„…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez  ……………………………………………..………………………………………… 

 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na  Dostawa ciągnika rolniczego wraz z 
osprzętem dla Gminy Kamieńsk zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do  dostawy do siedziby Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowego 
ciągnika rolniczego wraz z osprzętem . Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) dostawę ciągnika rolniczego z napędem na dwie osie 4x4, moc silnika  min 140 KM, pojemność 
skokowa min 6 700 cm3 , liczba cylindrów min 6 oraz klimatyzowana kabina, 

2) dostawę osprzętu tj. pługa do odśnieżania. 

2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, są określone w ofercie 
przetargowej (Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego wraz z osprzętem) z dnia …………..………. 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przez okres minimum 3 lat licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, w promieniu do 50 km od miejsca dostawy 
przedmiotu zamówienia.  

4. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1, obejmuje:       

a) zamontowanie pługa do ciągnika  

b) przeszkolenie  pracowników Zamawiającego 

c) koszt załadunku, rozładunku i transportu przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 jest fabrycznie nowy i wolny od 
wad. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru,  po sprawdzeniu parametrów 
technicznych w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SIWZ 
oraz złożoną ofertą , po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia niezbędne dokumenty, w języku 
polskim: świadectwo homologacji, instrukcję obsługi i konserwacji oraz kartę gwarancyjną. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do czasu 
podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

5. Szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy przeprowadzi osoba z ramienia Wykonawcy, posiadająca 
wymagane uprawnienia. 



 

§ 3. 

 Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
wynosi ………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………..)  
na którą składa się cena netto: ………………….. zł (słownie: ………………………..………………………) 
oraz podatek VAT w wysokości ………….. % co stanowi kwotę ………………………………………….. zł 
(słownie: ……………………………………………………………..…………………………………………)  

zgodnie z przedłożoną oferta przetargową. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia po dokonaniu odbioru, 
potwierdzonego protokołem odbioru na podstawie faktury VAT  wystawionej przez Wykonawcę, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nr: ........................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela …………..…………… –  miesięcznej gwarancji na sprzęt objęty przedmiotem 
zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 
zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 7 dni, od dnia doręczenia pisemnego 
zawiadomienia przez Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca  w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 , 

b) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia – w terminie, o którym mowa w § 3  w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi  w terminie, o którym mowa w § 6 
ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 4 , za każdy dzień  
opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za którą winę ponosi Zamawiający – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy pisemnej. 

4. Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 



§ 8. 

1.  Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10. 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

   ZAMAWIAJ ĄCY                          WYKONAWCA 

 


