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UMOWA NR ……………..

zawarta w dniu ………………………..…..r., pomiędzy:

„GÓRNA RABA” Sp. z o. o.
ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
tel./fax 18 33 10 324
e-mail: biuro@gornaraba.pl
strona internetowa: www.gornaraba.pl
NIP 681-18-02-943
REGON 356267546
KRS 0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 9 107 300,00 zł,
reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Roman Duchnik – Prezes Zarządu
2. Aneta Brzezińska – Główny Księgowy

zwanym dalej Zamawiającym
a

…………………………………………..

fax……………………………………………. e-mail …………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), oznaczenie
sprawy: GR-341/3/2017, nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa  dwóch nowych ciągników
rolniczych”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:
„Zakup i dostawa dwóch nowych ciągników rolniczych” o parametrach zgodnych ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, złożoną w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Ciągnik nr 1
marki: ……………………………………..
model: ………………………………………
typ: ……………..............................................
rok produkcji: ………………………………
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Ciągnik nr 2
marki: ……………………………………..
model: ………………………………………
typ: ……………..............................................
rok produkcji: ………………………………

2. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, iż ciągniki rolnicze wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu:
a)  odpowiadają wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów, norm oraz
gwarantują ich dobrą jakość, i
b) są fabrycznie nowe, i
c) zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016r.,i
d) nie były używane, i
e) są w pełni sprawne, i
f) nadają się do natychmiastowego użytkowania,  i
g) są wolne od wszelkich wadi , i
h) odpowiadają wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i spełnią wymagania
techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po
drogach publicznych i warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,  w tym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 128 ze zm.) oraz rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy, w tym m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2022 ze zm.) oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej, w zakresie
w jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu umowy, i
i) spełniają wszelkie inne kryteria, wymogi, stawiane mu w pozostałych postanowieniach
niniejszej umowy

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi przedmiotu umowy, w dniu dostawy
przedmiotu umowy.

4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia,  do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że ciągniki rolnicze stanowiące przedmiot umowy posiadają
wszelkie wyposażenie, systemy, instalacje itp. umożliwiające zamontowanie,
uruchomienie i pracę z nim osprzętu dodatkowego tj. beczki asenizacyjnej i przyczepy
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rolniczej i są w pełni przystosowane do zamontowania na nich, uruchomienia i pracy
wyposażenia i osprzętu dodatkowego .

7. W przypadku braku działania wyposażenia lub  dodatkowego osprzętu na ciągnikach
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do doprowadzenia ciągników do stanu
umożliwiającego: zamontowanie, uruchomienie, pracę, wyposażenia i dodatkowego
osprzętu z/na ciągnikach stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie i osprzęt dodatkowo montowany, uruchamiany,
pracujący z/na ciągniku nie powoduje ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z udzielonej rękojmi  i/lub gwarancji na przedmiot niniejszej
umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków związanych
z realizacją niniejszego zamówienia  i postanowień niniejszej umowy w ramach
wynagrodzenia umownego.

10. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy jego własność, jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz praw osób trzecich, że nie  toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest przedmiot niniejszej umowy i nie stanowi on przedmiotu
zabezpieczenia.

§ 2
TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin realizacji umowy: ………………… dni od dnia zawarcia umowy i w tym
terminie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i uruchomienia
kompletnego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Odbierane ciągniki rolnicze powinny wskazywać taki stan paliwa w baku, aby światło
rezerwy nie było zapalone.

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do odbioru do siedziby
Zamawiającego, tj. „Górna Raba” Sp. z o.o. ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy po uprzednim
zawiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym Wykonawcy - nie stanowi to zmiany
umowy wymagającej aneksu i nie wymaga zgody Wykonawcy.

4. Wykonawca pisemnie (fax na nr  18 33-12-349 lub e-mail na adres: biuro@gornaraba.pl)
powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, co najmniej na  5 dni
przed dniem dostarczenia do odbioru.
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5. Wyznaczony termin dostawy nie może przypadać na sobotę lub niedzielę lub inny dzień
ustawowo wolny od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (t.j. Dz.U.2015 poz. 90).

6. Dostarczenie Zamawiającemu  przedmiotu umowy do odbioru musi nastąpić nie później
niż do godziny 10:00 w wyznaczonym j.w. dniu odbioru. Osoba dostarczająca w imieniu
Wykonawcy przedmiot umowy musi w tym dniu być w pełnej dyspozycyjności dla
Zamawiającego tj. bez ograniczeń czasowych.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i pełną odpowiedzialność za: transport ciągników do
miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz
ubezpieczenie od ryzyka, w szczególności utraty lub uszkodzenia ciągnika oraz wszelkie
szkody wyrządzone wobec Zamawiającego i osób trzecich, do momentu protokolarnego
odbioru przez Zamawiającego dostarczonego ciągnika.

8. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego bez uwag, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy, spisanego
w dniu odbioru, w siedzibie „Górna Raba” Sp. z o.o.,  przy ul. Krakowskiej 27 e,
34-730 Mszana Dolna.
Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

9. Z chwilą protokolarnego odbioru tj. spisania przez przedstawicieli obu Stron umowy bez
uwag protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonych ciągników Wykonawca przenosi
prawo własności tych ciągników na Zamawiającego.

10. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data spisania przez przedstawicieli obu
Stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy bez uwag.

11. Ciągniki dostarczane przez Wykonawcę, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, muszą
posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na
terenie kraju i jego rejestracji w Starostwie Powiatowym.

12. Wykonawca zobowiązuje się wraz z dostawą ciągników przekazać Zamawiającemu
wszelkie wymagane prawem  dokumenty i  kompletną dokumentację do rejestracji
ciągników, m.in.:
świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem
zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego
pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, homologacja:
dopuszczenie do ruchu drogowego, rejestracja na dwie osoby,  deklaracja zgodności,
certyfikat znaku bezpieczeństwa
oraz

a) fabryczną instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do
prawidłowej eksploatacji ciągnika,
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b) książkę gwarancyjną i warunki gwarancji,
c) książkę przeglądów serwisowych,
d) wykaz autoryzowanych stacji obsługi, które świadczyć będą przeglądy serwisowe

i pełną obsługę z tytułu udzielonych gwarancji  - z zastrzeżeniem § 4 ust. 4,
e)  komplet kluczy w liczbie wydanej przez producenta,
f) skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy niezbędnych do funkcjonowania

ciągnika,
g) wszelkie inne niezbędne materiały do prawidłowej eksploatacji ciągnika.

13. Wszystkie przekazywane Zamawiającemu dokumenty muszą być w języku polskim.
W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest załączenie oryginału ich
przetłumaczenia  na język polski przez tłumacza przysięgłego.

14. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru wad w przedmiocie umowy, w tym także:
brak możliwości rejestracji ciągników na podstawie dokumentów otrzymanych od
Wykonawcy, jakakolwiek niezgodność dostarczanych ciągników rolniczych z: wymogami
Zamawiającego i/lub postanowieniami niniejszej umowy i/lub postanowieniami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i/lub ofertą Wykonawcy i/lub przepisami
prawa,  skutkować będzie odstąpieniem od dalszego odbioru ciągnika do czasu usunięcia
nieprawidłowości. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
wadach. Powyższe z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 3.

15. Ponowny odbiór przedmiotu umowy nastąpi we wskazanym przez przedstawicieli
Zamawiającego terminie po usunięciu wszystkich nieprawidłowości. Wszystkie koszty
związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. Ponowny odbiór będzie odbywał
się  analogicznie j.w. -  ust.2÷13.

16. Termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości nie jest terminem
wykonania przedmiotu umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych
za opóźnienie, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

17.  Wykonawca wyznacza następujące osoby:

1) do kontaktów z Zamawiającym w imieniu i na rzecz Wykonawcy i koordynowania spraw
związanych z realizacją umowy …………………………………….., telefon:
………………………… , e-mail: …………………………………………

2) do podpisania w imieniu i na rzecz Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego
z przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy
…………………………………………………………., telefon: …………………………
, e-mail: …………………………………………
Osoba podpisująca w imieniu Wykonawcy protokół j.w. musi być w dniu spisywania
i podpisywania w pełnej dyspozycyjności dla Zamawiającego tj. bez ograniczeń
czasowych.
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19. Do kontaktów z Wykonawcą i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy
Zamawiający wyznacza: Zofia Halama, Krystyna Kubacka, tel. 18 33-10-324
e-mail: biuro@gornaraba.pl

§ 3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi:
netto : …………………………………… zł
VAT ……..% tj. ………………………………….. zł
brutto: …………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………… brutto).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, jest
niezmienne i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy, obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją umowy,  w tym także gwarancji, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz
inne koszty obejmujące opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

3. Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak rozpoznania zakresu  umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany przez niego na złożonej fakturze, po podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy bez uwag, o którym mowa w § 2 ust. 9,
w terminie  do 30 dni od daty otrzymania  faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej
umowy  protokół zdawczo-odbiorczy  przedmiotu umowy bez uwag.

6. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktura winna być wystawiona na : „Górna Raba” Sp. z o.o., ul. Krakowska 27e,

34-730 Mszana Dolna., NIP: 681-18-02-943.

§ 4
GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu i oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy
jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca udziela gwarancji jakości na
dostarczony przedmiot umowy na okres: ………… miesięcy -  liczony od daty podpisania
przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu
umowy bez uwag.
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3. Gwarancja w trakcie trwania nie może być ograniczana ze względu na przebieg  pojazdu
lub czas pracy sprzętu, mth.

4.  Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw i przeglądów i serwisów
gwarancyjnych i pogwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki
w miejscowościach w promieniu 50 km, licząc od siedziby Zamawiającego tj.
„Górna Raba” sp. z o.o., ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna. Zamawiający
dopuszcza również możliwość napraw, przeglądów lub serwisowania pojazdu, na miejscu
u Zamawiającego (tj. w miejscu stacjonowania ciągników), w godzinach pracy
„Górna Raba” Sp. z o.o., po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem „Górna Raba”
Sp. z o.o. – wszelkie koszty z tym związane w tym również koszty transportu
do i z punktu serwisowego obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5. Wykonawca oświadcza, że po okresie gwarancyjnym Zamawiający może dokonywać
napraw i przeglądów i serwisów poza autoryzowanymi stacjami  obsługi oferowanej
marki.

6. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji
gwarantuje Zamawiającemu bezpłatne :

a)  naprawy przedmiotu umowy i części oraz
b) przeglądy przedmiotu umowy i serwis przedmiotu umowy i  konserwacje,

wynikające z eksploatacji i/lub udzielonej gwarancji, do których Zamawiający jest
zobowiązany w trakcie trwania udzielonej gwarancji, zgodnie z warunkami
gwarancji określonymi przez Wykonawcę i/lub wynikające z instrukcji obsługi
(np. wszelkie przeglądy serwisowe wynikające z  instrukcji eksploatacji, książki
serwisowej itp.) oraz

c) bezpłatną konserwację i naprawy wraz z bezpłatną wymianą części oraz
materiałów eksploatacyjnych typu: oleje, filtry, wycieraczki, płyny układowe itp. –
w ramach przeglądów/serwisów/konserwacji.

Wszelkie formalności i koszty pozyskania części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

7. Każdorazowo w przypadku konieczności dokonania trzeciej naprawy tego samego
elementu lub podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany
tego elementu, podzespołu na wolny od wad, całkowicie na koszt Wykonawcy.  Wymiana
winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy
trzeciej naprawy.

8. Materiały eksploatacyjne będą dostępne od „ręki” we wskazanych Zamawiającemu
autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki lub dostarczane na miejsce przeglądu
przez Wykonawcę – w przypadku przeglądów i serwisowania i konserwacji , w miejscu
stacjonowania ciągników u  Zamawiającego .

9. Maksymalny czas oczekiwania na części zamienne lub materiały eksploatacyjne przy
przeglądzie/serwisie/konserwacji nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze.

10.  Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia
dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu tj. do autoryzowanej stacji obsługi oferowanej
marki, a w przypadku naprawy u Zamawiającego - naprawa gwarancyjna nastąpi
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w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia doręczenia Wykonawcy informacji
o wystąpieniu wady (patrz: ustęp 19 poniżej).

11. Dostarczenie pojazdu do miejsca serwisu, o którym mowa w zdaniu poprzednim
dokonywane jest na koszt  Wykonawcy – dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe
dostarczenie wymaga użycia dodatkowego sprzętu (np. lawety). Wykonawca zobowiązuje
się w takim wypadku zapłacić koszty dostarczenia pojazdu przez osobę trzecią,
niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty od osoby trzeciej, a w przypadku
pokrycia kosztów przez Zamawiającego - na wezwanie otrzymane od Zamawiającego.

12. W przypadku przedłużenia terminu naprawy, przenoszącego termin określony w ust. 10
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest w trzecim dniu naprawy dostarczyć
i bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu ciągnik zastępczy o parametrach nie gorszych od
naprawianego.

13. W przypadku braku pojazdu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia
kosztów wynajmu pojazdu poniesionych przez Zamawiającego od innego podmiotu.
Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku zapłacić koszty wynajmu pojazdu od
osoby trzeciej, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty od osoby trzeciej,
a w przypadku pokrycia kosztów przez Zamawiającego - na wezwanie otrzymane od
Zamawiającego.

14. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi odpowiada za wszelkie wady m.in.
braki i nieprawidłowości, w przedmiocie umowy, w tym m.in. ilościowe, jakościowe,
techniczne, funkcjonalne, niezgodność przedmiotu umowy z umową, w tym stwierdzone
przez Zamawiającego po odbiorze przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym.

15. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według zasad określonych przez Wykonawcę
dla danej marki pojazdu określonych w warunkach gwarancji i przekazanych
Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu umowy – zgodnie z § 2 ust. 13. W odniesieniu
do postanowień w zakresie gwarancji nadrzędne są postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku braku przekazania Zamawiającemu warunków gwarancji obowiązuje
gwarancja bezwarunkowa.

16. Okres gwarancji ulega wydłużeniu  o czas każdorazowej naprawy pojazdu.
17. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady przedmiotu umowy równy jest okresowi

gwarancji.
18. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  zgłasza  ten fakt do

Wykonawcy. Zgłoszenie dokonane zostanie na fax lub e-mail lub listownie pocztą na
adres Wykonawcy– w tym celu  Wykonawca podaje dane kontaktowe, na które mają być
dokonywane zgłoszenia j.w.:………………………………………………., e-mail:
…………………………… fax …………….……………..
Tak wysłaną korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną, bez konieczności
potwierdzenia przez drugą stronę faktu jej otrzymania lub zapoznania się z nią.
Wykonawca ma obowiązek pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach adresów/numerów podanych j.w. tylko wówczas korespondencja kierowana
będzie na wskazany nowy adres/numer. Nie dopełnienie w/w obowiązku informowania
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o zmianie adresu/numeru obciąża w skutkach wyłącznie Wykonawcę, a korespondencję
wysłaną na dotychczasowy adres/numer  traktuje się, jako skutecznie doręczoną.

19. Opóźnianie się Wykonawcy z wykonywaniem obowiązków, postanowień,
gwarancyjnych, lub ich nie wykonywanie lub ich nie podejmowanie, daje Zamawiającemu
prawo, bez konieczności uprzedzania Wykonawcy, powierzenia usunięcia wad osobom
trzecim na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku zapłacić
koszty usunięcia wad przez osobę trzecią niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do
zapłaty od osoby trzeciej, a w przypadku pokrycia kosztów przez Zamawiającego na
wezwanie otrzymane od Zamawiającego.
Powyższe nie wyklucza możliwości zastosowania sankcji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt.
4

§ 5
KARY UMOWNE

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
1) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za

opóźnienie  w realizacji umowy - za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
realizacji wynikającego z postanowień § 2 ust.1;

2) w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

3) w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia w stosunku do terminu naprawy gwarancyjnej wynikającego
z postanowień § 4 ust. 10, liczony od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin
naprawy gwarancyjnej;

5) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu pojazdu zastępczego w stosunku do terminu
wynikającego z postanowień § 4 ust. 12, liczony od dnia następnego po dniu, w którym
upłynął termin dostarczenia pojazdu zastępczego;

6) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za
każdy dzień oczekiwania na części zamienne lub materiały eksploatacyjne w stosunku
do terminu wynikającego z postanowień § 4 ust. 9, liczony od dnia następnego po dniu,
w którym upłynął termin naprawy gwarancyjnej – niniejsza kara umowna będzie
naliczana tylko w sytuacji, gdy oczekiwanie  na części zamienne lub materiały
eksploatacyjne skutkować będzie brakiem możliwości normalnej pracy, normalnego
wykorzystywania ciągnika.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także
postanowień gwarancyjnych, przekroczy kwotę kar umownych.

3. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji umowy, w stosunku do terminu
realizacji wynikającego z postanowień § 2 ust.1, zastrzega sobie prawo do wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji umowy nie wyłączając naliczania  kar
umownych wynikających z § 5 ust. 1 pkt. 1 i dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, w przypadkach określonych w ust. 2 i nie wyłączając możliwości zastosowania
wobec Wykonawcy sankcji, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu –
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z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Zamawiający ma prawo skorzystać z postanowień §6
ust. 3 lit.a).

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zrealizowania umowy
w  drugim  wyznaczonym  terminie  tj.  w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.  3  j.w.  ,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. Stanowić to będzie
odstąpienie Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .
Powyższe skutkuje prawem Zamawiającego do zastosowania  wobec Wykonawcy sankcji,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 i ust. 7.

5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo
zdarzenie.

6. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą być przez Zamawiającego potrącone
z wynagrodzenia umownego.

7. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z ust. 6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od doręczenia
Wykonawcy noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

8. Nie zapłacenie kar umownych we wskazanym wyżej terminie spowoduje naliczenie
należnych odsetek.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy  może  nastąpić w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania
lub zadośćuczynienia lub  kar umownych.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) gdy Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji o 1 dzień – z zastrzeżeniem
uprawnienia wynikającego z postanowień § 5, ust.3,

b) kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;
c) kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) zajęcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności Wykonawcy

z tytułu zawarcia i wykonania  umowy;
e) stwierdzenia wad przedmiotu umowy niemożliwych do usunięcia;
f) nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia;
g) stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy w terminie

wynikającym z postanowień  §2 ust. 1  jest zagrożona bądź niemożliwa – co wynikać
będzie z nie zrealizowania przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w  § 2 ust. 4;

h)  gdy Wykonawca nie dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo dodatkowego
wezwania  Zamawiającego – wystarczy jednokrotne wezwanie Zamawiającego;

i) gdy Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w drugim wyznaczonym terminie -
w związku z postanowieniami § 2 ust. 16 lub w związku z postanowieniami § 5 ust. 3;
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j) gdy Wykonawca dostarcza pojazd, który nie odpowiada cechom określonym w opisie
przedmiotu umowy;

k) gdy Wykonawca dostarcza pojazd bez dokumentów umożliwiających skuteczną
rejestrację pojazdu.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.

5. Odstąpienie od umowy na podstawie postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu  daje
Zamawiającemu prawo do zastosowania  wobec Wykonawcy sankcji, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 i  ust. 2 i ust. 7.

6. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający
może złożyć w terminie 30 dni od dnia spełnienia się przesłanki, o której mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.

§ 7
ZMIANA UMOWY

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1.

2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
2.1. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych

następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy;

2.2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT, nie będzie wymagała formy aneksu do
niniejszej umowy.

§ 8
CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej
z  niniejszej umowy.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności,  z wyłączeniem zmiany o której mowa w § 2, ust. 3.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i  ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

i wada – każdorazowo w umowie:  wada fizyczna i/lub prawna; każdorazowo w umowie przez wadę fizyczną
należy rozumieć: każdą: wadę, usterkę, defekt, brak; każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość
przedmiotu umowy, w tym utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację
lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników; każdy: brak właściwości przedmiotu umowy, o której
Wykonawca  zapewnił Zamawiającego lub do których zapewnienia i wykonania Wykonawca był zobowiązany
poprzez postanowienia umowy lub obowiązujące przepisy; każdą: niemożność uzyskania wymaganych
parametrów (np. ilości, jakości, wydajności)  przedmiotu umowy, zawodność działania, nadmierną energo-,
materiało- czy pracochłonność, nadmierną ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko; itp.
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