
 
 
 

Projekt dofinansowany z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania     
„Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” 

 
Umowa nr 272/…/2013 (wzór) 

 
Zawarta w dniu …………………….. r. w Pacanowie, pomiędzy: 
 
Gminą Pacanów z siedzibą : ul. Rynek 15 , 28-133 Pacanów,  NIP: 655-17-90-515   
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,  reprezentowaną przez : 
 
Wiesława Skopa -   Wójta Gminy Pacanów 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pacanów  - Doroty Kochanowicz 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym  w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ........................ z dnia …………. 
prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. na  „Zakup 
ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów”, 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje  się do: 
a) dostawy fabrycznie nowego ciągnika typu: ……………………………………………..…do siedziby 

Urzędu Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15,  
b) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie działania i obsługi dostarczonego 

ciągnika, 
c) udzielenia gwarancji i rękojmi oraz usuwania usterek w okresie ich obowiązywania, 

Zakupiony ciągnik zgodny jest z wymaganiami zawartymi w SIWZ pkt III – Opis przedmiotu zamówienia, 
ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy), oraz Formularzem charakterystyki technicznej oferowanego ciągnika (załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest wolny od wad 
fizycznych i prawnych.  

 
§2 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Dokonanie protokolarnego odbioru ciągnika, 
b) Wskazanie Wykonawcy pracowników Zamawiającego upoważnionych do przeszkolenia w zakresie 

działania i obsługi dostarczonego ciągnika, 
c) Zapłata należnego wynagrodzenia. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
a) Dostarczenie we wskazane miejsce i na własny koszt przedmiotu , 
b) Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i 

konserwacji ciągnika 
c) Dostarczenie wraz z przedmiotem umowy następujących dokumentów: instrukcji obsługi  w języku 

polskim, książki serwisowej, katalogu części zamiennych w języku polskim, atestów i świadectwa 
homologacji pojazdu, dokumentów niezbędnych od rejestracji pojazdu, karty gwarancyjnej. 

d) Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy. 
e) Usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym. 

 
§3 

Terminy realizacji umowy 
 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego 20 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
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§4 
Wynagrodzenie i warunki  płatności 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, w wysokości  

      brutto: …………………………….…………….. (słownie: ………………………………………………. zł) 
      tym: kwota  netto wynosi: ………………………………………………………………………………….….. 
      obowiązujący  VAT …………………………………………………………..……, tj…………………… %. 
      Faktury VAT należy  wystawiać na: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów. 
2. W ramach wynagrodzenia określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia wszelkich kosztów związanych z dokonaniem dostawy przedmiotu umowy (określonego w § 1) 
zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą w tym kosztów dostawy, szkolenia oraz kosztów związanych z 
udzieleniem gwarancji i rękojmi. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz cen 
wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z umowy.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi fakturą końcową – wystawioną po 
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. 

5. Faktura wystawiona będzie wyłącznie na podstawie protokołu odbioru pojazdu, sporządzonego zgodnie z 
niniejszą umową. 

6. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 
dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i 
rachunkowym. 

 
§ 5. 

Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy) 
1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na wykonanie części zamówienia 

wymienionego w ofercie. 
2. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą do 

akceptacji. 
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych 
podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego 
potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu 
zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 

6. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów pkt 5 upoważnia Zamawiającego do 
wstrzymania zapłaty kwot należnych za zakres zamówienia wykonany przez Podwykonawcę do chwili 
otrzymania  potwierdzenia. 

7. Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności 
z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. Do polecenia musi być dołączone pisemne oświadczenie 
podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za zakres  
wykonany w ramach  przedkładanej faktury Wykonawcy. 
 

§6 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: 
a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 
b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 
c) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony 

Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość odstąpienia od umowy – w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, 
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2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 
a) gdy wprowadzenie  zmian jest  korzystne dla Zamawiającego, 
b) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy  

Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.  
 
 

§ 7 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy (bez limitu motogodzin) na dostarczony ciągnik, od daty 
protokolarnego przekazania ciągnika Zamawiającemu. 

2. Gwarancja w okresie jej obowiązywania obejmuje bezpłatny dojazd serwisantów i usunięcie usterek, czas 
reakcji serwisu nie więcej jak 24 godziny od zgłoszenia usterki. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, która zostanie przekazana przez Wykonawcę w 
dniu protokolarnego przekazania ciągnika. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy  w formie kar umownych. 
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca; 

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 Umowy, 

c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze lub okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć  10% wartości wynagrodzenia 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z należności przysługującej Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, poza sytuacją cofnięcia 
dofinansowania środków PROW na lata 2007-2013.  

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) W przypadku cofnięcia dofinansowania dla Zamawiającego ze środków PROW na lata 2007-2013. 
b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy pzp), 

c) została ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 
d) został  wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na 

rzecz Wierzycieli. 
 

§ 10 
Spory 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z  realizacji niniejszej 
umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 11 
Ustalenia  końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a 
w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa. 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać 
niezwłocznie, przestrzegając    obowiązujących     przepisów  prawa  i ustalonych zwyczajów. 

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem 
Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być 
przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub 
poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej 
Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw 
lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 
wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego 
przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc 
od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na 
przyczynę niepodjęcia.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa  dla 

Zamawiającego.  
 
 
 

Zamawiający                                                 Wykonawca 
 
 
................................................      ............................................... 
 


