Umowa Nr ……………..
zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy:
Zakładem Komunalnym Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
reprezentowanym przez:
Jan Mańsk – Kierownik Zakładu Komunalnego
przy kontrasygnacie
Marta Orlikowska - referent ds. księgowości
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
………………………………………………..
………………………………………………..
reprezentowanym przez ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
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§1
Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do sprzedaży i dostarczenia
ciągnika rolniczego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza
w wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro,
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) ustawy nie stosuje się oznaczenie sprawy
ZKGZ.271.6.2014
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ciągnik rolniczy Zamawiającemu w terminie 10
dni od momentu podpisania umowy.
§3
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do miejsca wyznaczonego
przez Zamawiającego tj. Zblewo, ul. Pinczyńska 40.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy 18 miesięcy.
§4
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot zamówienia wymieniony w
§ 1 pkt1 zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym Wykonawcy:
kwota netto …………. zł (słownie: ………………………………. złotych 00/000)
Plus podatek VAT ….. % w wysokości …………………………. zł, co daje kwotę:
Brutto ………………. zł (słownie: ……………………………… złotych 00/000).
Zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 pkt1 nastąpi na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru dostawy bez
uwag, w terminie 30 dni od dnia doręczenia go Zamawiającemu, przelewem na rachunek
Wykonawcy nr………………………………………….w Banku………………………....
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§5
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do realizacji przedmiotu
umowy oraz że przedmiot zamówienia będzie dobrej jakości i spełniać będzie wszelkie
wymogi techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku
nieterminowego i nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający jest obowiązany do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia i
powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. O wykrytych wadach przedmiotu
zamówienia Zamawiający powiadamia Wykonawcę w każdej formie (poczta, telefon,
faks, e-mail).
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wady w terminie 7 dni od jej stwierdzenia.
§6
Nadzór nad realizacją dostawy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
Marian Dera – Inżynier Utrzymania Ruchu
§7
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 %
kwoty określonej w § 4 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 %
ceny kwoty określonej w § 4 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia
umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
- w wysokości 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu
zawarcia umowy,
b) za każdy dzień zwłoki w odbiorze produktów w wysokości 1 % ceny kwoty określonej
w § 4 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§8
Przedmiot zamówienia dostarczony Odbiorcy w ilości zgodnej z zamówieniem, lecz nie
odpowiadający warunkom specyfikacji, nie zostanie odebrany od Dostawcy.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy;
b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od
Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
c) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy;
d) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów
i usług (VAT);
e) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli koniczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa;
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§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca realizuje dostawę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny
z umową oraz nieterminowo i nierzetelnie – odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 7 dni po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego
wywiązania się z postanowień umowy,
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części,
d) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub
otwarcia postępowania likwidacyjnego.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie 7 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wyłącznie w formie pisemnej wraz
z podaniem szczegółowego uzasadnienia.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw
i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - oferta
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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