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Załącznik 7 

 

Projekt umowy  
 
 

Zawarta w dniu ........................ r. w Krynicy - Zdroju, pomiędzy:  
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółką z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, adres 
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000167961 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, w którym jest również przechowywana jej dokumentacja, o kapitale 
zakładowym 1.580.500,00 zł., oraz o numerach NIP: 734-001-05-96, REGON: 490025799-17-113, 
reprezentowaną przez : 
- Andrzej Dobrzański - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającą  
 
a: ........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu 
............................ r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego ciągnika 
rolniczego zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz ofercie 
Wykonawcy, znak sprawy : ZP.02.2017. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 :    
1) jest fabrycznie nowy,  
2) jest własnością Wykonawcy,     
3) nie ma wad fizycznych ani prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest  przedmiotem 
jakiegokolwiek postępowania sądowego lub egzekucyjnego (zabezpieczającego).   
3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekazie Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie  przedmiotu umowy do ruchu  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, instrukcje obsługi i 
eksploatacji w wersji papierowej sporządzone w języku polskim, gwarancję, książki serwisowe oraz 
dokumenty umożliwiające zarejestrowanie ciągnika przez Zamawiającego (świadectwo homologacji, 
karta pojazdu), a także inne dokumenty określone w SIWZ.  
 

§ 2 
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:   
cena netto .........……...... zł (słownie: .............................................................................) 
podatek VAT w kwocie ............... tj. łącznie: 
brutto..................zł.(słownie: ..........................................................................................)  
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać przedmiot zamówienia wymieniony w § 1 do 
Bazy Transportowej w Powroźniku  140 do dnia ....................... Wszystkie koszty związane z dostawą 
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przedmiotu umowy w tym koszty transportu pokrywa Wykonawca. Wykonawca ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do czasu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia przekazane będzie Wykonawcy w drodze przelewu 
bankowego, z terminem płatności  14 dni od  daty otrzymania faktury przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju oraz po podpisaniu przez 
obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. 
2. Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
§ 5 

1. Ciągnik objęty jest gwarancją na okres ............................. miesięcy bez limitu godzin. 
2. Naprawa wad i usterek ciągnika powinna być dokonana w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, w miejscu postoju ciągnika.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania w okresie gwarancyjnym kosztów napraw (awarie 

nie wynikające z winy Zamawiającego), w tym kosztów holowania, dojazdu serwisu, kosztów 
robocizny, kosztów diagnostyki komputerowej, kosztów materiałów i części – z wyłączeniem 
części eksploatacyjnych, które podlegają naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.  

4. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od 
podjęcia się naprawy ciągnika Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu ciągnik 
zastępczy o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu ciągnika zastępczego, licząc od 
kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 72 godzin.  

5. Zamawiający będzie miał prawo korzystania z gwarancji udzielonej przez producenta ciągnika 
na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej producenta. W razie konieczności 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeniesienie wszelkie prawa wynikające z gwarancji 
producenta na rzecz Zamawiającego. Zamawiający uwzględniwszy postanowienia zawarte w 
ust.1-4 będzie mógł korzystać z roszczeń i uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę i producenta według własnego wyboru.  

6. Niezależnie od postanowień umownych dotyczących gwarancji jakości Zamawiający posiada 
uprawnienie do korzystania z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kodeksie Cywilnym.  

7. Bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony 
protokołu zdawczo – odbiorczego.   

 
 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia kar umownych: 
- za nieterminowe wykonanie przedmiotowej umowy (nieterminowa dostawa lub zwłoka z 

usuwaniem wad i usterek), w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 umowy.  

2. Zwłoka przekraczająca 14 dni w wykonaniu przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za wszystkie 
ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy na zasadach ogólnych, 
których wartość przekroczy zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 8 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Kodeks Cywilny. 

 
§ 9 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla Wykonawcy i jeden  dla 
Zamawiającej. 
 
 
 
Integralną część umowy stanowi: 
- Oferta Wykonawcy 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

ZAMAWIAJĄCA :                                                                                        WYKONAWCA : 

 
 
 
 
 
 


