
UMOWA NR . . . ( PROJEKT )  

Zawarta w Zawadach w dniu ............... 2016 r. pomiędzy: 

Gminą Popów z siedzibą w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6, 42-110 Popo w 

reprezentowaną przez 

Pana Bolesława Świtała – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie 

Pana Pawła Hanus -  Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Kupującym,  

a 

Panem/Panią ..................................................................................................... reprezentującym/cą 

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

wpisanym do ........................................................................................ w dniu................................... pod nr 

prowadzonego przez ............................................................................................. w .........................................  

zwanym dalej Sprzedającym,  

o następującej tres ci: 

§ 1  

1. Na podstawie dokonanego przez Kupującego wyboru oferty w ramach zamo wienia w trybie 

przetargu nieograniczonego nr ZP.271. .... 2016 - Kupujący zleca, a Sprzedający przyjmuje do 

wykonania sprzedaz  i dostarczenie: ciągnika rolniczego dla Gminy Popo w z siedzibą w Zawadach 

w zakresie szczego łowo okres lonym w Ofercie Sprzedającego i wykazie szczego ło w oferowanego 

przedmiotu zamo wienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w Specyfikacji 

Istotnych Warunko w Zamo wienia, w skład kto rej wchodzi między innymi Opis Przedmiotu 

Zamo wienia. 

2. Sprzedający w ramach realizacji umowy spełni ro wniez  poniz sze wymagania: 

1)  zapewni autoryzowany serwis Producenta dostępny w odległos ci nie większej niz  50 km od 

siedziby Urzędu Gminy Popo w, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popo w, 

2)  zapewni bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny, 

3)  zapewni bezpłatne dostarczenie przedmiotu zamo wienia pod wskazany przez Kupującego 

adres – Gminna Oczyszczalnia S cieko w, Zawady, ul. Rzeczna 1, 42-110 Popo w dostarczy 

pojazd wyposaz ony we wszelkie płyny eksploatacyjne (m.in. płyn do spryskiwaczy) oraz 

zatankowany do przewidzianej przez producenta minimalnej pojemnos ci zbiornika pojazdu, 

4) wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedający złoz y u Kupującego dokumenty ciągnika 

niezbędne do jego rejestracji we włas ciwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia 

pojazdu, a takz e: 

a)  instrukcja obsługi pojazdu, 

b)  katalog częs ci zamiennych (wersja elektroniczna), 

c)  dokumenty gwarancyjne, 

d)  ksiąz ka serwisowa. 

5) Sprzedający przeszkoli pracownika Kupującego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 

3. Dostawa przedmiotu zamo wienia zostanie zrealizowana do dnia: .........................2016 r. 
(zgodnie z czasem zadeklarowanym w ofercie Sprzedającego, termin 20.12.2016 r. lub 27.12.2016 r.). 

4. Za termin dostawy przedmiotu zamo wienia uwaz a się dzien  podpisania przez obie Strony bez 

zastrzez en  protokołu odbioru. 



5. Odbio r przedmiotu zamo wienia zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem 

poprawnos ci działania przy udziale przedstawiciela Sprzedającego i Kupującego. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamo wienia wad, Kupujący moz e nie 

dokonac  odbioru przedmiotu zamo wienia. 

7. Dzien  odbioru przedmiotu zamo wienia po usunięciu wad jest terminem dostawy. 

8. Sprzedający przyjmuje pełną odpowiedzialnos c  za transport przedmiotu zamo wienia do miejsca 

dostawy, jego uruchomienie i przetestowanie oraz ubezpieczenie na czas dostawy od ryzyka 

utraty lub uszkodzenia. 

§ 2  

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg realizacji 

dostawy będą: 

1) ze strony Kupującego: P. .............................................., tel. ..................................... 

2) ze strony Sprzedającego: P ............................................................. tel. ..................................... 

2. Strony umowy mogą wyznaczyc  inną osobę niz  wymieniona w ust. 1. O dokonaniu zmiany strona 

powiadomi na pis mie. Zmiana osoby nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Informacją o przygotowaniu przedmiotu zamo wienia do wydania, uzgodnienia i wszystkie inne 

informacje związane z realizacją umowy przekazywane będą pisemnie, faxem lub e - mailem. 

Wysłanie informacji faxem lub e - mailem uwaz ac  się będzie za skutecznie złoz one i skutecznie 

doręczone w dniu dokonania tej czynnos ci. 

§3 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamo wienia do miejsca wskazanego  

w § 1 ust. 2 pkt 3. 

2. Sprzedający o przygotowaniu przedmiotu zamo wienia do wydania ma obowiązek zawiadomic  

przedstawiciela Kupującego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem 

dostawy w sposo b okres lony w § 2 ust. 3. 

3. Wydanie przedmiotu zamo wienia potwierdzone zostanie pisemnym protokołem przekazania 

/przyjęcia podpisanym przez przedstawicieli stron/. 

4. Za dzien  dostawy przedmiotu zamo wienia przyjmuje się dzien , w kto rym dokonano odbioru 

zamo wionego sprzętu i podpisania protokołu przekazania/przyjęcia. 

5. W przypadku stwierdzenia, z e dostarczony przedmiot zamo wienia jest: 

1) niezgodny z wymogami okres lonymi w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 1 oraz 

wymaganiami w § 1 ust. 2 umowy lub nie jest kompletny, 

2) posiada s lady uszkodzenia, 

przedstawiciel Kupującego moz e odmo wic  odbioru przedmiotu zamo wienia, sporządzając 

protoko ł zawierający przyczyny odmowy dostawy. Przedstawiciel Kupującego wyznaczy nowy 

termin odbioru dostawy wolnej od wad, uwzględniając techniczne moz liwos ci wymiany, jednak nie 

dłuz szy niz  10 dni od sporządzenia protokołu odmowy dostawy. Po dostarczeniu przedmiotu 

zamo wienia bez wad Kupujący dokona ponownego odbioru zgodnie z procedurą opisaną  

w § 3. 

6. Postanowienia ust. 5 nie uchybiają prawu Kupującego do naliczenia kary umownej, o kto rej mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 1 lit b). 

7. Prawo własnos ci przechodzi na Kupującego w dniu podpisania przez przedstawiciela Kupującego 

protokołu przekazania/przyjęcia przedmiotu zamo wienia bez stwierdzonych wad. 

 



§ 4 

1. Strony ustalają cenę przedmiotu umowy w kwocie: 

brutto:  ....................  PLN (słownie złotych:  .................................................... /100),  

zawierającej podatek od towaro w i usług (VAT) w przewidzianej prawem wysokos ci stawki 

procentowej obowiązującej w dniu złoz enia oferty, w kwocie  ........... PLN  

(słownie złotych:...................................................... ............................................... /100),  

zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym zawartym w złoz onej przez Sprzedającego  

w ofercie. 

2. Cena brutto okres lona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym 

przede wszystkim koszty dostarczenia  pod wskazany adres. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protoko ł, o kto rym mowa w § 3 ust. 

3. 

4.  Kupujący dokonana zapłaty wynagrodzenia Sprzedającemu w terminie 21 dni licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr: .................  

w banku............................................... 

6. Zmiana numeru rachunku bankowego Sprzedającego moz e zostac  dokonana tylko w formie aneksu 

do umowy. 

7. Za błędny rachunek na fakturze ryzyko i odpowiedzialnos c  ponosi Sprzedający. 

8.  Za datę zapłaty strony ustalają datę obciąz enia rachunku Kupującego. 

9. Sprzedający wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących informacji: 

1)  faktura wystawiona będzie na Kupującego, tj. Gmina Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 

42-110 Popów, NIP: 574-20-54-608 

2)  na fakturze Sprzedający zobowiązany jest podac  datę i numer umowy (nadany przez 

Kupującego), kto rej dotyczy wystawiona faktura oraz wskazac  rachunek bankowy zgodny  

z ust. 5. 

3) Faktura zostanie dostarczona na adres siedziby Kupującego: Urząd Gminy Popów, Zawady, 

ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. 

§5 

1. Sprzedający zapewnia, iz  przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych bądz  prawnych oraz spełnia warunki okres lone w przepisach ustawy Prawo o ruchu 

drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy, a związanych z jego 

dopuszczeniem do ruchu. 

2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją na okres  ..................................  miesięcy (zgodnie z czasem 

zadeklarowanym w ofercie Sprzedającego), liczonych od dnia przekazania, w trybie okres lonym  

w § 3, przedmiotu zamo wienia przedstawicielowi Kupującego. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna 

się od dnia podpisania bez zastrzez en  protokołu odbioru przedmiotu zamo wienia. 

3. Gwarancja w okresie obowiązywania będzie obejmowac : 

1)  przeglądy gwarancyjne, 

2)  serwis techniczny obejmujący usunięcie wad i usterek/naprawy gwarancyjne. 

Wszystkie przeglądy i naprawy Sprzedający zobowiązany jest odnotowac  w karcie gwarancyjnej 

pojazdu. 



4. Sprzedający zapewni w okresie obowiązywania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy gwarancyjne nie 

obejmujące materiało w eksploatacyjnych, wymagających wymiany zgodnie z zaleceniami 

producenta, obejmujące bezpłatny dojazd serwisanto w do miejsca przeglądu. 

5.  Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączen , z wyjątkiem materiało w 

eksploatacyjnych, kto rych wymianę przewidziano w zakresie okresowych przeglądo w 

technicznych gdy materiały osiągnęły zakładany przebieg. Za materiały eksploatacyjne uwaz a się 

w szczego lnos ci: oleje, filtry itp. Warunki gwarancji winny znalez c  się w ksiąz ce gwarancyjnej. 

6. Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do bezpłatnego serwisu technicznego wraz 

z przewiezieniem przedmiotu zamo wienia do autoryzowanego serwisu Sprzedającego,  

z wyjątkiem uszkodzen  powstałych z winy lub niewłas ciwego uz ytkowania przez Kupującego. 

Sprzedający gwarantuje, z e usługi serwisowe s wiadczone będą przez osobę/osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach i dos wiadczeniu. Koszt 

7.  Serwisy techniczne w rozumieniu ust. 3 wykonywane będą przez autoryzowane serwisy wskazane 

przez Sprzedającego celem zachowania uprawnien  z gwarancji. W przypadku napraw/usunięcia 

wad i usterek, nie wymagających przewiezienia przedmiotu zamo wienia do autoryzowanego 

serwisu Sprzedającego, serwis techniczny będzie realizowany, przez serwisanto w 

autoryzowanego serwisu Sprzedającego w siedzibie Kupującego lub w miejscu, w kto rym 

przedmiot zamo wienia uległ awarii. W przypadkach wskazanych w zdaniu drugim Kupujący nie 

traci uprawnien  z tytułu gwarancji. 

8.  Gwarancja w okresie jej obowiązywania powinna obejmowac  bezpłatny dojazd i naprawę/ 

usunięcia wad i usterek. Czas reakcji z tytułu naprawy/ usunięcia wad i usterek nie moz e byc  

dłuz szy niz  do 48 godzin od momentu zgłoszenia koniecznos ci naprawy/usunięcia wad i usterek. 

Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) pojazdu. 

W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w 

godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze (dni liczone w okresie poniedziałek- piątek za wyjątkiem dni 

s wiątecznych i ustawowo wolnych od pracy). 

9.  Sprzedający zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 10 dni roboczych 

liczonych jak w ust. 8, licząc od dnia przekazania Sprzedającemu pisemnej reklamacji złoz onej 

przez przedstawiciela Kupującego. Termin okres lony w zdaniu pierwszym moz e zostac  na 

wniosek Sprzedającego wydłuz ony za zgodą Kupującego, jez eli wina za wydłuz enie nie lez y po 

stronie Sprzedającego. 

10.  Po dwukrotnej naprawie tej samej częs ci zamiennej lub podzespołu, jez eli nadal wykazuje on 

wady, Sprzedający wymieni je na nowe w terminie jak w ust. 9. Termin gwarancji na nowe częs ci 

zamienne i/lub podzespoły biegnie od nowa licząc od terminu ich wymiany. 

11.  W przypadku, gdy termin naprawy, z winy Sprzedającego, będzie przekraczał 21 dni od dnia 

zgłoszenia koniecznos ci naprawy/usunięcia wad i usterek, Sprzedający przekaz e Kupującemu na 

czas naprawy, na swo j koszt, sprawny technicznie egzemplarz pojazdu o parametrach nie gorszych 

niz  wymagane od przedmiotu zamo wienia. Jez eli Sprzedający nie będzie posiadał w/w pojazdu 

zobowiązany jest pokryc  koszty poniesione przez Kupującego z tytułu wynajęcia pojazdu 

zamiennego tej samej klasy. 

12.  Okres niesprawnos ci pojazdu od dnia zgłoszenia koniecznos ci naprawy/usunięcia wad i usterek 

do dnia przywro cenia do pełnej funkcjonalnos ci powoduje przedłuz enie, o ten okres, czasu 

trwania gwarancji. 



13.  Sprzedający w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany przedmiotu zamo wienia na nowy, 

wolny od wad, o parametrach nie gorszych niz  parametry wymienionego pojazdu w przypadkach, 

gdy: 

1) pojazd wykaz e wady w działaniu po 3 kolejnych naprawach - w terminie 14 dni licząc 

od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii), 

2) wyrazi na to zgodę Kupujący, w innych przypadkach niz  wyz ej okres lone. 

14. W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzeniu braku moz liwos ci skorzystania z gwarancji, 

Kupujący zastrzega sobie prawo do powołania rzeczoznawcy, kto ry na podstawie ekspertyzy 

wskaz e przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i 

wiąz ący dla stron. 

15.  W przypadku, gdy z ekspertyzy, o kto rej mowa w ust. 14 wynikac  będzie, z e Kupujący jest 

uprawniony do korzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciąz ony Sprzedający. 

Natomiast, gdy z ekspertyzy wynikac  będzie, z e uszkodzenia nie są objęte gwarancją (uszkodzenia 

powstały z winy lub niewłas ciwego uz ytkowania przez Kupującego) kosztami ekspertyzy zostanie 

obciąz ony Kupujący. 

16. Kupujący będzie zgłaszał reklamacje bezpos rednio do Sprzedającego lub wskazanego przez 

Sprzedającego autoryzowanego serwisu. 

17.  Niezalez nie od uprawnien  wynikających z gwarancji, Kupujący moz e realizowac  uprawnienia z 

tytułu rękojmi. 

18.  Strony wydłuz ają czas obowiązywania rękojmi do okresu gwarancji. 

§ 6  

1.  Strony wprowadzają następujące kary umowne: 

1) Sprzedający zobowiązany jest do zapłacenia Kupującemu kar umownych: 

a)  w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okolicznos ci, za kto re 

odpowiedzialnos c  ponosi Sprzedający - w wysokos ci 15% wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 4 ust. 1, 

b)  za opo z nienie realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy - w wysokos ci 0,5% 

wynagrodzenia brutto okres lonego w § 4 ust. 1, za kaz dy dzien  zwłoki, licząc od dnia 

następnego po dniu wyznaczonym na wykonanie dostawy, 

c)  za opo z nienie czasu reakcji z tytułu naprawy/usunięcia wad i usterek - w wysokos ci 0,3% 

wynagrodzenia brutto okres lonego w § 4 ust. 1, za kaz dy dzien  zwłoki, licząc od upływu 

terminu okres lonego w § 5 ust. 8, 

d)  za opo z nienie w naprawie/sunięciu wad i usterek - w wysokos ci 0,3% wynagrodzenia 

brutto okres lonego w § 4 ust. 1, za kaz dy dzien  zwłoki, licząc od dnia następnego po 

upływie terminu okres lonego w § 5 ust. 9. 

2)  Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedającemu kary umownej w przypadku 

odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okolicznos ci, za kto re 

odpowiedzialnos c  ponosi Kupujący - w wysokos ci 15% wynagrodzenia brutto okres lonego 

w § 2 ust. 1. 

2. Sprzedający wyraz a zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia nalez nego za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogo lnych odszkodowania 

uzupełniającego do pełnej wysokos ci szkody. 



§7  

1.  Powierzenie czynnos ci będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej innej niz  

wymieniona w ofercie Sprzedającego jest moz liwe jedynie po uzyskaniu przez Sprzedającego 

uprzedniej pisemnej zgody Kupującego pod rygorem niewaz nos ci. 

2.  Powierzenie czynnos ci będących przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcy jest moz liwe 

jedynie w zakresie wskazanym przez Sprzedającego w ofercie. 

3.  Przeniesienie wierzytelnos ci wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej 

zgody Kupującego - pod rygorem niewaz nos ci. Kupujący uprawniony jest do wnoszenia uwag do 

umo w przeniesienia wierzytelnos ci wynikającej z niniejszej umowy. 

4.  Umowa przeniesienia wierzytelnos ci powinna zawierac  numer rachunku bankowego 

cesjonariusza. 

§ 8  

1.  Wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem niewaz nos ci. 

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos ci powodujących, z e wykonanie przedmiotu 

umowy nie lez y w interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia 

umowy, Kupujący moz e odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomos ci o tych 

okolicznos ciach. W takim przypadku Sprzedający moz e z ądac  wyłącznie wynagrodzenia 

nalez nego z tytułu wykonania częs ci umowy. 

§9 

Ewentualne spory wynikające z niedotrzymania przez Strony ustalen  zawartych w niniejszej umowie 

rozstrzygac  będzie sąd włas ciwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 

§10  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamo wien  

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

Integralną częs c  niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Sprzedającego - zał. nr 1, 

2) wykaz szczego ło w oferowanego przedmiotu zamo wienia - zał. nr 2. 

§12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, 

jeden egzemplarz dla Sprzedającego. 

 

 

SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 


