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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WZÓR  

UMOWA Nr ……………………   

 

zawarta w dniu ....................... 2019  r. w Ustce, pomiędzy: 

Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 

NIP 839 002 36 21, Regon: 770979789 

reprezentowanym  przez:  

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce Radosława Szredera 

przy kontrasygnacie  

Agnieszki Krysiak – Głównej Księgowej 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1846” pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z kabiną,  przyczepą, 

posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami” zwanego w 

dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia o następującej treści, 

zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

 § 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z kabiną,  przyczepą, 

posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę fabrycznie nowego (bez cech używalności), wolnego od wad 

fizycznych                i prawnych ciągnika, produkcji ………………, model ……………… marki 

……………… z kabiną, ładowacza czołowego produkcji ………………, model ……………… marki 

……………, posypywarki piasku i soli ………………, produkcji……………..model ……………… 

marki ………………,  pługu do odśnieżania produkcji …………..……, model ……………… marki 

……………… i przyczepy produkcji …………..……, model ……………… marki ……………… 

 o parametrach i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni sprawny i odpowiada 

standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Parametry techniczno-eksploatacyjne przedmiotu zamówienia oraz cena, określone zostały                           

w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać  przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 

16 grudnia 2019 roku. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka. 

3.Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez osoby 

zatrudnione do wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

4.Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym bez 

zastrzeżeń przez obie strony, który będzie zawierał, co najmniej: 

a) datę i miejsce sporządzenia; 

b) opis przedmiotu zamówienia; 

c) potwierdzenie sprawdzenia ilościowo-jakościowego dostarczonych towarów; 

d) podpisy osób upoważnionych każdej ze stron. 

5. Wraz z dostarczonym przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną 

dokumentację, a w szczególności fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne, 

certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, książkę 

serwisową w języku polskim (w przypadku ciągnika zapis zostanie uzupełniony dodatkowo o świadectwo 

homologacji na terenie RP oraz komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta). 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymogami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie przetargowej jest niekompletny lub posiada ślady 

zewnętrznych uszkodzeń, Zamawiający odmówi odbioru dostawy, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy przedmiotu umowy wolnego od 

wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

7. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostawy Zamawiający wskaże  w protokole 

odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem nowego terminu odbioru 

 

§ 3 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………, 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

 

§ 4 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

netto w wysokości ……………………… zł + podatek VAT .....% tj. …………………….. zł,  

brutto: ……………………….. zł  

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………. zł)  

zgodne z Formularzem oferty Wykonawcy złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje cenę przedmiotu umowy, koszty jego dostarczenia, 

koszty gwarancji i serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, a 

także podatek VAT. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy.  

4. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 

korygującej. 

5. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy nr ……………………………………..w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania 

faktury.  

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
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7. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,– 

„Ustawa o Fakturowaniu”).  

8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4, 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 

elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 

faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 

…………………….. 

10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w 

ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie 

się z jej treścią. 

11. Fakturę za przedmiot umowy Wykonawca wystawi następująco : NABYWCA: Gmina Miasto Ustka ul. 

Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka NIP 8390023621 ODBIORCA: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Ustce 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35. 

§ 5 

Sposób i miejsce realizacji dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, wniesienia i rozładunku towaru będącego przedmiotem 

umowy do siedziby Zamawiającego, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka. 

2. O terminie dostawy towaru Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego telefonicznie z 3-

dniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).  

3. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron w siedzibie 

Zamawiającego. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu 

umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 pkt. 1, dokonującego 

odbioru dostawy. 

4. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad. 

 

§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela ………….. miesięcy gwarancji jakości na cały przedmiot umowy. 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru 

przedmiotu umowy bez uwag i wad.  

3. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji 

zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce 

serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. 

Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne, pierwszy w 

pierwszym roku użytkowania oraz drugi w kolejnym roku użytkowania przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity 

koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. 

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. 

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu 

telefonicznie, faksem lub e-mailem. Wykonawca usunie wadę w terminie 3 dni od zgłoszenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia usterek, wad lub awarii bądź wymiany wadliwego 

przedmiotu umowy  na nowy w terminie wskazanym w ust. 5.  

8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego w 

ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać usunięcia wad, usterek lub awarii na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 



 
4/6 

9. Poza gwarancją Wykonawca, przez okres dwóch  lat od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad, 

udziela rękojmi na zasadach okręconych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Przez czas rozsądny 

w rozumieniu art. 561 § 2 kodeksu cywilnego należy rozumieć nie dłużej niż 5 dni. 

 

 

 

§ 7 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy; 

2) wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w realizacji uprawnień z gwarancji  w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4; 

3) wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w realizacji uprawnień rękojmi  w stosunku do terminów  wynikających z kodeksu cywilnego, z 

uwzględnieniem zapisu § 6 ust. 7 umowy; 

4) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej przez Zamawiającego szkody.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia świadczenia przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

5. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego 

zapłaty takiej kary umownej.  

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana 

w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz w sytuacji określonej w § 8 ust. 1 i 2 umowy.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. 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. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 4 umowy w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze § 1 ust. 2, 4 i 5 umowy, 

2) Wykonawca dostarcza towar niezgodny ze opisem przedmiotu zamówienia; 

3) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu  określonego w § 2 o co najmniej 14 dni; 

4) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu  określonego w § 6 ust. 4 co najmniej 7 dni w 

zakresie naprawy i  wystąpiły co najmniej trzy przypadki zwłoki w naprawie powyżej w/w terminu; 

5) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą 
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odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła 

strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem 

poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 9 

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2 i wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany do umowy muszą być dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych. 

4. Zgodnie z pkt. 24.5. SIWZ Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści 

zawartej umowy w następującym zakresie: 

1) ceny, na skutek: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują 

konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, 

b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części dostaw w efekcie okoliczności, których nie można 

było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość 

dostaw niezrealizowanych; 

– o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających 

z tych okoliczności będą dokonane; 

2) sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w przypadku jego wycofania z dystrybucji i zastąpienia go 

produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę określoną w umowie, zgodnie z 

Formularzem ofertowym; 

3) terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności, 

niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, o ile 

okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z 

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w 

dniach), w którym z powodu w/w okoliczności dostawy i usługi nie mogły być wykonywane. 

5. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony. 

6. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności lub nieskuteczności. 

7. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

8. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron, 

 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz oferty złożony przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego 

2. Dowód zrealizowania dostawy  
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ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


