
Załącznik nr 5 do SIWZ 

  

UMOWA NR ………../2019 

Zawarta w dniu ……………….. 2019 roku w Strzałkowie  pomiędzy:  

Spółką Wodną „STRZAŁKOWO”, Strzałkowo 68, 06-560 Konopki, 

NIP:5691877960 

REGON:363357420 

reprezentowaną przez:  

Pawła Włodkowskiego Przewodniczącego Zarządu 

Zbigniewa Włodkowskiego Wiceprzewodniczącego Zarządu 

   

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………..  

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn 

Zakup i dostawę sprzętu rolniczego”. Zadanie dofinansowane z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji: „Inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 

katastrof”, tj. „Wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w 

gospodarstwach-3B” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej „ustawa Pzp”), została zawarta 

Umowa o następującej treści:   

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.Dostawa fabrycznie  nowego ciągnika marka …………………typ ……………………. 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy . 

2.Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej:  marka …………….typ……………... 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 

3.Dostawa fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej: marka…………………..typ..... zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 

4.Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej: marka……………….typ…………. 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 

 

 

 



Wymagania dodatkowe 

1.Gwarancja na ww.  przedmiot umowy   wynosi ……………miesięcy ( minimum 24 

miesiące)  

2.Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny z czasem reakcji serwisu do ………..godzin od 

momentu zgłoszenia usterki. 

 

 

§ 2  

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę:  

−  Część nr 1- ciągnik marka…………-…..………….zł brutto 

(słownie:……………………….) w tym podatek VAT o stawce … % 

w wysokości………… zł, cena netto………………….zł. 

− Część nr 2 – ładowarka teleskopowa :marka…………..- ……………..… zł brutto 

(słownie:……………………….), w tym podatek VAT 

o stawce … %  w wysokości………… zł, cena netto……..zł. 

− Część nr 3 - kosiarka wysięgnikowa marka…………-………….. zł brutto 

(słownie:……………………….), w tym podatek VAT o stawce … % 

w wysokości………… zł, cena netto………………..zł. 

− Część nr 4- przyczepa rolnicza marka..……….….-…………zł brutto 

(słownie:……………………….), w tym podatek VAT o stawce … % 

w wysokości………… zł, cena netto……………………..zł 

2. Powyższa cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest 

stała przez cały okres trwania umowy.  

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, 

po uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy (§ 1), potwierdzonym protokołem 

odbioru końcowego bez uwag, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

4. Fakturę należy wystawić na: Spółkę Wodną „Strzałkowo” Strzałkowo 68, 06-560 

Konopki , NIP:5691877960 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do  

30 czerwca 2020 roku, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o gotowości do 

dostarczenia przedmiotu zamówienia, z 1 –dniowym uprzedzeniem. 

2. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia  oraz potwierdzeniem dotrzymania ww. terminu 

będzie protokół „przyjęcia – przekazania” przedmiotu zamówienia, podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego bez zastrzeżeń,  

 

 

§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE 

 

1.Wykonawca w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć przedmiot 

umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 

Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu zamówienia, z 1 –dniowym 

uprzedzeniem.  



2. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona Zamawiający, w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy, w ciągu 1 dnia roboczego od daty dostawy.  

3. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy 

ponosi Wykonawca. 

4. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie, o którym mowa w § 3, do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z jego własnością i 

korzystaniem.  

5.Z czynności odbioru sporządza się protokół „przekazania – przyjęcia”, który powinien 

zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.. 

3. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku 

prowadzonych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że: 

a) występują wady przedmiotu umowy, 

b) dostarczony sprzęt nie jest zgodny z wymogami opisanymi w OPZ, 

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

 

§ 5 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Do przedmiotu umowy Wykonawca  zobowiązuje się dołączyć:  

1) instrukcje obsługi i konserwacji oraz wyposażenia w języku polskim;  

2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy;  

 

§ 6 

GWARANCJA 

1. Wykonawca  udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy, o którym mowa w §1 

niniejszej umowy………….. miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.  

3. Okres gwarancji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu każdorazowo o czas od momentu 

zgłoszenia do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnej maszyny.  

4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia maszyny w 

związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu 

użytkowania maszyny, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie  zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 

umowy.  

2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. 3, za 7-dniowym 

wypowiedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku 

Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca 

poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.  



3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie dokona naprawy maszyny w 

terminie  7 dni od zgłoszenia, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w 

wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień 

umowy przez Wykonawcę.  

3. Do rażących naruszeń postanowień zalicza się w szczególności nie dostarczenie 

przedmiotu umowy zgodnie z OPZ (załącznik nr 4a,4b,4c,4d do SIWZ) oraz ofertą 

Wykonawcy. 
 

§ 9 

ZMIANY DO UMOWY 
 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:  

1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z przyczyn 

technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia 

zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany, np. rodzaju/modelu/typu, 

 a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia;  

2) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1 umowy, w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian;  

3)  zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku: 

a) zgłoszenia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa 

w § 3 Umowy, 

b) wstrzymanie realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy 

Wykonawcy, 



c) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

d) zmiany terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy, której konieczność zaistniała 

wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas 

wynikający z tych okoliczności, 

e) Wykonawca będzie miał możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania 

Umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 

3. Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w Umowie jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian wraz ze 

wskazaniem dowodów, opis wypływu zmiany na termin wykonania Umowy. 

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy dotyczące 

przedmiotu zamówienia.  

2. Integralną część umowy stanowią: SIWZ oraz oferta Wykonawcy.  

3.Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą 

Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia 

pod następujące adresy: 

1) Zamawiającego: Strzałkowo 68, 06-560 Konopki, 

2) Wykonawcy: …………………………………………………………….. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pisemnie, pisma wysłane 

na adres podany w nagłówku Umowy uważa się za dostarczone do adresata. 

3. Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 

porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do 

rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór 

taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiające.  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            Wykonawca 


