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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

UMOWA NR  ………/DO/2019 
 

 

Zawarta w  dniu …………………. pomiędzy: 
 

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą   

w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000296152, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 

1.250.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 5342375579, REGON 141211087, zwaną                  

w dalszej treści „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 

Pana  Andrzeja Lechańskiego   -   Prezesa Zarządu 
 

a 
 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści „Dostawcą”, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), na podstawie art. 133  

ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 przedmiotowej ustawy. 

 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, 

zwanego dalej pojazdem. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w ofercie Dostawcy oraz w 

specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do niniejszej 

umowy. 

3. Pojazd stanowi własność Dostawcy, jest wolny od wad prawnych i nie stanowi 

przedmiotu zabezpieczenia. 
 

§ 2 

1. Dostawca przygotuje pojazd do odbioru do dnia  …………… 

2. Miejscem wykonania umowy będzie Oczyszczalnia Ścieków w Falentach. 

3. Przekazanie i odbiór pojazdu nastąpi przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. O dacie odbioru pojazdu Dostawca zawiadomi Zamawiającego na 3 dni przed terminem 

odbioru. 

5. Na okoliczność odbioru pojazdu, sporządzony zostanie przez strony umowy protokół 

zdawczo-odbiorczy, będący podstawą do wystawienia faktury. Wzór protokołu zdawczo-

odbiorczego stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia podczas odbioru pojazdu: 

a. Kompletności pojazdu oraz kompletności dostarczonej z nim dokumentacji 

b. Zgodności kompletacji ciągnika i oznaczeń identyfikacyjnych zespołów 

z dokumentacją techniczną. 
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§ 3 

1. Dostawca zobowiązany jest do: 

a. Dostarczenia następującej dokumentacji w języku polskim , stanowiącej integralną 

część przedmiotu umowy tj.: 

i. Karty pojazdu; 

ii. Książki serwisowej dotyczącej pojazdu; 

iii. Instrukcji obsługi; 

iv. Karty gwarancyjnej. 

b. Przeszkolenia obsługi 

2. Ostateczny termin dostarczenia dokumentacji określa się na dzień odbioru pojazdu. 

Dostawca może dostarczyć dokumentację w terminie wcześniejszym. 

 
  

§4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za pojazd, będący przedmiotem 

umowy, kwotę ……………… (słownie złotych ………………………………00/100) 

netto plus 23% podatek VAT tj. …………… zł (słownie złotych ………………… 

00/100), na podstawie podpisanego protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 5.   

2. Wynagrodzenie na rzecz Dostawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatne przelewem na 

rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.  

3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ewentualnych kar 

umownych z wynagrodzenia należnego mu za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§5 

 

1. Dostawca udziela gwarancji na pojazd na  …………… (słownie: …………………) 

miesiące bez limitu km przebiegu. 
 

§6 

 

1. W przypadku: 

a. Niewykonania umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 przez Dostawcę po 

pisemnym wezwaniu go przez Zamawiającego do jej wykonania, Zamawiający w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę wezwania może od umowy odstąpić; 

b. Wystąpienia stwierdzonych niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w 

ofercie z załącznika, Zamawiający po pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego 

wykonania umowy, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę wezwania może 

od umowy odstąpić; 

c. Niedostarczenia dokumentacji określonej w §3 ust. 1a Zamawiający po pisemnym 

wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania umowy, w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania przez Dostawcę wezwania może od umowy odstąpić. 

2. Dostawca może odstąpić od umowy w razie zwłoki w płatności po stronie 

Zamawiającego przekraczającej 30 dni, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu ostatecznego wezwania do zapłaty. 

 

§7 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca  zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  
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a. W wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od 

niej przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca; 

b. Za niewykonanie w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1, przedmiotu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy; 

c. Za niedostarczenie w terminie określonym w §3 ust. 2 dokumentacji określonej w §3 

ust. 1a, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, 

lecz nie więcej niż 10% wartości umowy brutto określonej w §4 ust.1 

2. Dostawca, w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia może żądać odsetek 

ustawowych. 

3. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić od siebie wzajemnie 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 
 

§ 8 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego i nie można ich było przewidzieć w chwili zawierania Umowy.  

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 10 

 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik Nr 1 – wzór protokołu zdawczo- odbiorczego 

- Załącznik Nr 2 – oferta Dostawcy z dnia ………… 

- Załącznik Nr 3 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

 
 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

 

DOSTAWCA             ZAMAWIAJĄCY   

 

      

……………………………       …………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

Protokół do umowy nr ………………, podpisany w ……………… w dniu ……………… 

przez Strony umowy, 

 

1. Przedstawiciela Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko- Raszyn Sp. z o.o.: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

oraz  

 

2. Przedstawiciela ………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

I. Zamawiający potwierdza zgodność przedmiotu umowy z zapisami zawartymi 

w umowie oraz opisem przedmiotu zamówienia i jednocześnie potwierdza realizację 

przez Dostawcę postanowień umowy. 

II. Protokół niniejszy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

III. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarza, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………      …………………………… 
Przedstawiciel Zamawiającego       Przedstawiciel Dostawcy 


