
PROJEKT 

Umowa nr ....................... 

zawarta w Pleszewie w dniu .................................. pomiędzy: 

Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54,                                                                

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  

 Mgr inż.  Halina  Meller          - Dyrektor 

                 Maria  Jopp              -  Główny  Księgowy 

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu którego działają: 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

o następującej treści: 

Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony poniżej kwot , o których mowa w art. 11 

ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U . 2015 poz. 

2164) 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ciągnika rolniczego .................... rok produkcji ............, 

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. 

2. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, oraz musi spełniać co najmniej 

wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiada wymagane świadectwa 

kwalifikacyjne, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu 

prawnego na terytorium UE. 

 
§ 2 

Cena sprzedaży 

1. Całkowita wartość brutto umowy za dostarczenie przedmiotu umowy wynosi ......................... 

(słownie. ........................................................................................) w tym podatek  VAT .............. 

2. Cena za przedmiot umowy jest niezmienna i zawiera w sobie wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z prawidłową realizacją umowy. 

 

§ 3 

Termin i warunki dostawy 

1. Dostawę należy zrealizować w terminie nie dłuższym 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Ciągnik objęty umową musi zostać dostarczony jako fabrycznie nowy. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Pleszewie 

4. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego kompletnego przedmiotu umowy 

potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole zdawczo – odbiorczym 

podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych 

stwierdzonych przy odbiorze w dostarczonym ciągniku, Wykonawca zobowiązuje się do jego 

niezwłocznej wymiany na nowy. 

6. Wykonawca w dniu przekazania ciągnika dostarczy kompletną dokumentację techniczną wraz z 

instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną ( w języku polskim) oraz wszystkie dokumenty 

niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji , właściwym dla siedziby Zamawiającego. 



7. Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli na własny koszt operatorów Zamawiającego w zakresie 

budowy i eksploatacji ciągnika rolniczego. 

 

§ 4 

Zasady rozliczeń i kary umowne 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez 

zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura przedłożona przez Wykonawcę po 

dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami 

5. W przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej wartości brutto 

umowy za każdy dzień opóźnienia. 

6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto 

umowy. 

7. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto 

umowy. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 

dni od daty powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

9. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 

7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy 

przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy. 

11. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 5 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela na dostarczony ciągnik .......... miesięcznej gwarancji, bez limitu motogodzin 

licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – 

odbiorczego bez zastrzeżeń, potwierdzającego przekazanie ciągnika do eksploatacji. 

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w §2 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się 

do realizacji przeglądów gwarancyjnych. 

4. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji będą odbywały się w miejscu garażowania ciągnika, 

serwis gwarancyjny będzie sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu pracy 

ciągnika ( naprawa do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia). Przez naprawę rozumie się 

całkowite usunięcie usterki. 

6. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/ naprawy nie dłużej jak 48 godzin. 

7. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie podejmie czynności serwisowych, Zamawiający 

ma prawo zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt Wykonawcy 

bez utraty gwarancji. 

 

 

 



§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 

wynikających z niniejszej umowy 

3. Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze stron 

będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

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

 

 

 

 

 

 

             Zamawiający                                                                                 Wykonawca 

 


