
UMOWA Nr ………. 

 

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 

ul. Urazka 11 

56-120 Brzeg Dolny 

 reprezentowanym przez: 

Pana Arkadiusza Łuczaka – Prezesa Zarządu   

zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

…………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Zgodnie z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 

30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wybranej 

oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści:                  

§ 1 

Zakres przedmiotowy umowy 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest „Zakup z dostawą kosiarki samojezdnej z zabudową kabinową                

i pługiem do odśnieżania“. 

 

1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu jednej sztuki 

fabrycznie nowej kosiarki, marka ……….., Model: ………….., rok produkcji:…………, szczegółowo 

opisanej w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy a zarazem jej integralną 

część, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w kosiarkę odebrać od Wykonawcy za cenę i na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu w ciągu 30 dni od daty 

podpisania umowy.   

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. 

3. Wykonawca dostarcza przedmiot niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt                         

i ryzyko. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy, ustalone według 

oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, którego całkowita suma wynosi 



……………… zł brutto (słownie: ………………………….), w tym podatek VAT (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami) dla przedmiotu umowy w wysokości ……… %. 

2. Zapłata nastąpi w ciągu 60 dni po protokolarnym odbiorze kosiarki i przedstawieniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………  

§ 4 

Gwarancja rozruchowa i reklamacja 

1. Wykonawca udzieli na dostarczoną kosiarkę gwarancji na okres 24  miesięcy, licząc od dnia 

przekazania urządzenia do eksploatacji, tj. podpisania protokołu odbioru.  

2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie                          

i zgodność z odnośnymi normami. 

3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy wobec odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady. 

4. Wraz z kosiarką Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 

1) instrukcję obsługi i konserwacji oraz wyposażenia w języku polskim, 

2) książkę gwarancyjną. 

§ 5 

Kary umowne 

1. Kary umowne będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

b) za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron 

od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto; 

2. Roszczenia o zapłatę kar należnych umownych nie pozbawiają Zamawiającego prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności wynikającej              

z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do naliczania kar umownych. 

§ 6 

Zmiany umowy 

1. Niezależnie od przypadków określonych w poszczególnych postanowieniach umowy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:  

1) zmiany sposobu realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia, wysokości wynagrodzenia 

w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy lub 

wystąpienia okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć; 



2) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia                       

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT); 

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

4) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 

3) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego                            

w niniejszej umowie; 

5) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy na lepsze bez podwyższania wysokości 

wynagrodzenia gdy sprzedaż i dostarczenie sprzętu o parametrach zaoferowanych jest niemożliwe 

lub utrudnione. 

2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 

etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie 

ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – 

organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub 

jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, 

zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 

3. Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo 

dla siedziby Zamawiającego Sąd . 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


