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UMOWA
o zakup i dostawę sprzętu rolniczego

w

dniu

…………………….

2010

r.

w

Ostrzeszowie,

pomiędzy

Powiatem

Ostrzeszowskim reprezentowanym przez:
1. Lech Janicki - Starosta Ostrzeszowski
2. Zofia Witkowska - Wicestarosta Ostrzeszowski
3. Czesław Mitomański – skarbnik Powiatu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą:
”Zakup i dostawa sprzętu rolniczego” – część 1 – ciągnik rolniczy;
część 2 – przyczepa rolnicza; część 3 – ładowacz czołowy”.
Wyboru „Wykonawcy” dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

ogłoszonego w BZP ............. – 2010 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup dostawa sprzętu rolniczego - ………………..
spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia z załącznikami oraz zgodnego z ofertą
przetargową.
2. Wykonawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

przedmiot

umowy

w terminie do 30.11.2010 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć książkę gwarancyjną pojazdu, wyciąg ze
świadectwa homologacji, instrukcję użytkowania i obsługi.
4. Przekazanie

przedmiotu

umowy

zostanie

potwierdzone

protokółem

zdawczo - odbiorczym. Data podpisania protokółu jest datą dostawy przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń
i zabezpieczeń oraz spełnia warunki o których mowa w ustawie prawo o ruchu
drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
§2

1.

Cena

za

przedmiot

umowy

wynosi

:

……………………………

brutto

(jest wartością całkowitą zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją
umowy) w tym podatek VAT ... % tj. ……………………… zł.
2. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do Zespołu
Szkół Nr 3 w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 12, 63-500 Ostrzeszów, na własny koszt
zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy
załadunku i rozładunku.
3. Wykonawca przekaże przedmiotu umowy wraz z kompletem dokumentów
o których mowa w § 1 ust. 3 na podstawie protokółu przekazania. Zamawiający
podpisując protokół odbioru potwierdzi kompletność dostawy oraz poprawność
działania sprzętu.
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4. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polski oraz przeszkoli
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.
5. Wykonawca wystawi fakturę na Starostwo Powiatowe w

Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31, 63-400 Ostrzeszów, NIP: ...................................
6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem w
terminie do 15. grudnia 2010 r. pod warunkiem otrzymania faktury VAT
wraz z protokołem odbioru dostawy.
§3
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres ……..... miesięcy licząc od dnia
podpisania protokółu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce
serwisowej przy zachowaniu max. 24-godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie
awarii zakupionego sprzętu rolniczego, a usterek w ciągu 14 dni roboczych od
daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek w ciągu 14 dni, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterek.
4. Wykonawca

zapewnia

serwis

gwarancyjny

i

pogwarancyjny

przez

wyspecjalizowany personel jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz
zapewnia odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10-ciu lat
od daty upływu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.
§4
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 2 ust. 1,
w przypadku odstąpienia od umowy ,
b) 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia
dostawy i za każdy dzień opóźnienia w terminie naprawy w okresie
gwarancji,
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c) 0,2%

wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.
4. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz Kodeksu
cywilnego ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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