
  Załącznik nr 3 
Dostawa do siedziby BPK Sp. z o. o. w Bychawie fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z 

osprzętem 
 
 

UMOWA – projekt 
 
zawarta w dniu ….. ….. .2018 r. w Bychawie pomiędzy:  
Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bychawie z siedzibą: ul. M. 
Rataja 6, 23-100 Bychawa, NIP: 713-000-58-21, REGON 430515145 wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000138262, zwanym w dalszej części 
Umowy - Zamawiającym,  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………  
a firmą …………………………………….… z siedzibą: 
……………………………………………………  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ……………………………., 
NIP: ………………., REGON: …………, zwaną w dalszej części Umowy - Wykonawcą,  
reprezentowanym przez:  
1) ……………………………………………  
2) ……………………………………………  
 
o następującej treści: 

 
Postanowienia wstępne 

§ 1 
 

Umowa jest zawierana na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa do siedziby 
BPK Sp. z o. o. w Bychawie fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz 
z osprzętem” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
zgodnie z art. 4 pt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

Przedmiot umowy 
§ 2 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest :  

Dostawa do siedziby BPK Sp. z o. o. w Bychawie fabrycznie nowego ciągnika 
komunalnego wraz z osprzętem wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w 
zakresie obsługi przedmiotu umowy. 
2. Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia wymienionego w ust. 1 

określa załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta Wykonawcy – 
załącznik nr 2. 

3. Dostarczony sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym i nieużywanym oraz musi 
spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego 

 
Termin dostawy i obowiązki Stron 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na koszt własny przedmiotu umowy w 
terminie do 6 tygodni. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem (3 dni 



 

robocze) o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy. 
3. Planowany termin dostawy musi przypadać między poniedziałkiem, a piątkiem 

w godzinach 8:00 – 13:00. 
4. W dniach odbioru przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli w zakresie obsługi przedmiotu 

umowy pracowników wyznaczonych przez zamawiającego, co zostanie odnotowane w 
protokole odbioru. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy komplet 
następujących dokumentów: 
a.   instrukcję obsługi w języku polskim (w formie papierowej albo elektronicznej);  
b.   2 komplety kluczyków;  
c.   kartę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju) 

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na terenie siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie, ul. M. Rataja 6. 

7. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w przeciągu 2 dni roboczych.  
8. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawnione zostaną niezgodności parametrów dostarczanego przedmiotu 
umowy z zapisami OPZ lub oferty Wykonawcy albo istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z 
przeznaczeniem. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w 
związku z wykonywaniem dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej umowy na zasadach 
prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

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

11. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt będący przedmiotem umowy jest jego 
własnością, nie mają do niej prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego 
postępowania i zabezpieczenia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w stanie kompletnym, 
nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji. 

13. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym 
przedmiocie umowy przez cały okres gwarancji i ponosi wszelkie zobowiązania z tego 
tytułu wynikające. 

14. Wykonawca oświadcza, że traktorek komunalny wraz z osprzętem spełnia warunki 
określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 

15. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany i podpisany przez dwie strony 
Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z ofertą 
Wykonawcy i spełnienie wszystkich wymogów stawianych w Opisie przedmiotu 
zamówienia.  

16. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uważa 
się dzień, w którym podpisany zostanie bez zastrzeżeń protokół odbioru – Załącznik Nr 3 
do Umowy. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

§ 4 

 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje wymieniony w § 2 samochód za cenę netto   

................................... zł (słownie:....................................................................................zł) 
plus podatek VAT …………. zł(słownie: …………………………..…………………. zł) 
cena brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………….…. zł) 
ustaloną w wyniku oferty złożonej przez Wykonawcę. 



 

2. Cena ustalona w ust. 1 płatna będzie w 5 ratach w następujących terminach i kwotach, 
przy czym 4 ostatnie raty będą spłacane w równych kwotach: 
a) Do 60 % ceny  określonej w ust. 1 tj. kwota …………. płatna  na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT z terminem płatności wynoszącym 30 dni, przy 
czym faktura zostanie wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
przedmiotu umowy, 

b) …… %  ceny  określonej w ust. 1 tj. kwota ………… płatna w terminie do dnia……..  
c) …… %  ceny  określonej w ust. 1 tj. kwota ………… płatna w terminie do dnia…….. 
d) …… %  ceny  określonej w ust. 1 tj. kwota ………… płatna w terminie do dnia…….. 
e) …… %  ceny  określonej w ust. 1 tj. kwota ………… płatna w terminie do dnia…….. 

 
3. Cena, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w celu, któremu ma służyć 
oraz koszt szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji  
i wyposażenia przedmiotu zamówienia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 

5. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części 
po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę. 

6. Podstawą do zapłaty za przedmiot zamówienia będzie faktura VAT wystawiona  na 
Zamawiającego: 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa 

NIP 713-000-58-21 
 

jeśli termin płatności wypadnie w dniu wolnym od pracy płatność nastąpi  
w kolejnym dniu pracującym. 

7. Faktura zostanie zrealizowana w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń stanowiący Załącznik Nr 3 do 
umowy. 

Gwarancja 
§ 5 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 
minimum 12 miesięcy. 
2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty podpisania protokołu 
odbioru bez uwag. 
3. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany 
serwis producenta na zasadach określonych w ust. 4. 
4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny świadczony zgodnie z podanymi 
niżej warunkami: 
1) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca rozpocznie 
procedurę naprawczą w ciągu maksimum 10 dni roboczych, licząc od momentu 
otrzymania zgłoszenia (faksem, mailem). W przypadku zgłoszenia otrzymanego po 
godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego. 
2) dopuszcza się świadczenie serwisu gwarancyjnego poza siedzibą Zamawiającego, jeśli 
naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt  i 



 

dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność, 
3) czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 21 dni roboczych licząc od 
momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, 
4) w przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego 
w pkt 3, Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 
niż urządzenie naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt 
zastępczy, 
5) w razie, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż zadeklarowany w pkt 3, okres 
świadczenia gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. 

 
Kary umowne 

§ 6 

1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, będą naliczane kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc zgodnie z § 3 ust.1. 
2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie  
Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po stronie  
Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego. 
W przypadku nie zaspokojenia należności z tytułu kary umownej w drodze potrącenia, 
płatność całości kary umownej albo pozostałej jej części nastąpi w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia wezwania do zapłaty 

4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 
5. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia 

należności z tytułu kar umownych z faktury za przedmiot umowy. 
6. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

Podwykonawcy 
§ 7 

 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców lub: 
1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców. 
2) Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 
......................................................................................................................... 
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania. 



 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
podać, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach powyższych danych w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje 
na temat nowych podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie zamierzał 
powierzyć im realizację przedmiotu umowy. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 8 
 

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. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami 
prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 
powyższych okoliczności. 

3.  W przypadku dostawy pojazdu nie odpowiadającego warunkom określonym w 
Załączniku nr 1 - OPZ lub zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni od 
terminu wynikającego z umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy  w terminie 30 dni od wystąpienia niniejszych okoliczności. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
  

Zmiana umowy 
§ 9 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

przypadkach: 
a. w zakresie terminów realizacji - jeżeli pojawiły się okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 
Wykonawca, 

b. w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zawiązku ze zmianą stawki 
VAT w zakresie przedmiotu zamówienia, 

c. zmiany warunków płatności ratalnej. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
3. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 10 

 



 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający 

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa) 

 

Wykonawca 

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa) 

 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 - Oferta przetargowa Wykonawcy; 
3. Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru. 

 
 

 

 


