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UMOWY NR ................... - projekt 

 

W dniu …………………….. 2018 r. w Marszewie, pomiędzy :  

Zespołem Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Marszew 22, 63 - 300 Pleszew , reprezentowanym przez: 

1. mgr Grażynę Borkowską – Dyrektora Szkoły ; 

przy kontrasygnacie: ……………………………………- głównego księgowego,  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym ”,  

a Firmą:  ……………………………………………………………… 

reprezentowaną  przez: 

1……………………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie zapytania ofertowego (numer sprawy: KSG.272.11.2018), została zawarta umowa  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Zakup i dostawa przyczepy 

rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie”, o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku  

nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej przyczepy ……………………………………………….. 

typ / wersja…………………………………….. 

§ 2 

1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ustala się na dzień:…………………………….. 2018r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się ostateczny termin fizycznego dostarczenia 

przez Wykonawcę kompletnego i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego oraz w pełni 

sprawnego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez 

przedstawicieli stron umowy.  

3. Miejscem realizacji dostawy jest Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 - 300 Pleszew . 

4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pocztą elektroniczną: 

szkola@marszew.pl lub telefonicznie 62 7421 361  o  gotowości przedmiotu umowy do przekazania na 

co najmniej 3 dni przed datą wykonania dostawy.  

mailto:szkola@marszew.pl
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5. Odbiór przyczepy zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności 

działania przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przyczepy wad, Zamawiający nie dokona odbioru 

przyczepy. 

8. Dzień odbioru przyczepy po usunięciu wad jest terminem wykonania umowy. 

9. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przyczepy do miejsca dostawy,  

przetestowanie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia. 

10. Nie później niż w dniu wykonania przedmiotu niniejszej umowy (dostawy) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta, instrukcję obsługi w języku 

polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty, sporządzone w języku polskim). 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu niniejszej 

umowy, a w szczególności:  

1). koszty dostawy przedmiotu umowy w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku;  

2). koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych  

i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

§ 5 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości  

………………………………………………..zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………. złotych brutto),  

w tym należny podatek VAT (…..%) ……………………………… zł  

słownie VAT: ………………………………………………………………………………………. 

zgodnie z ofertą z dnia ……………………………….2018r 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, w szczególności wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty, koszty załadunku, 

transportu i rozładunku oraz podatek. 
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3. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po zakończeniu dostawy 

i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 

5. Faktura wystawiona zostanie na: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew, NIP: 617 – 17 – 96 - 776 

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.   

6. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na 

wystawionej fakturze VAT.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne: 

1). Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu: 

a) odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

b) niedotrzymania terminu wykonaniu umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 100,00 złotych 

za każdy dzień zwłoki, 

c) niedotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w § 7 ust. 6  w wysokości 100,00 złotych za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary 

umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu 

Cywilnego, a w szczególności jeśli:  

1). wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy ; 

2). wykonawca nie wykonał umowy zgodnie z przepisami prawa, ofertą lub zapisami niniejszej 

umowy. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

2. Niezależnie od rękojmi przysługującej na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela 

Zamawiającemu ………………… mies. gwarancji, zgodnie z gwarancją producenta (z książką 

gwarancyjną) na okres liczony od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. 
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3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

określonego samochodu. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy lub jego części 

objętych rękojmią lub gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego ich 

usunięcia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni przedmiot umowy 

na nowy, o nie gorszych parametrach i wolny od wad.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

uszkodzenia (awarii). 

6. Okres niesprawności przyczepy od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii) do dnia przywrócenia do 

pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czasu trwania gwarancji. 

7. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany przyczepy na nową, wolną od wad, 

o parametrach nie gorszych niż parametry wymienionej przyczepy, w przypadkach, gdy: 

1). czas naprawy przyczepy przekroczy 30 dni licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy, wymiana nastąpi 

wraz z upływem tego okresu; 

2). przyczepa wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych naprawach - w terminie 14 dni licząc od dnia 

zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii); 

3). wyrazi na to zgodę Zamawiający, w innych przypadkach niż wyżej określone. 

8. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności 

konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez 

Wykonawcę lub w Autoryzowanych Stacjach Obsługi wskazanych w książce gwarancyjnej. 

Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach 

odrębnych zamówień.  

9. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą 

realizowane zgodnie z zaleceniem producenta przedmiotu umowy.  

10. Za uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy powstałe w trakcie transportu odpowiada 

Wykonawca.  

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 

W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego  

o zaistniałych zmianach formy organizacyjno - prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności 

gospodarczej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki.  

§ 11 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy są:  

1) ze strony zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ze strony wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 12 

Umowa sporządzona została w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


