Załącznik nr 3
UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu ………................. 2019 r. w Nagłowicach pomiędzy:
Gminą Nagłowice
z siedzibą w : 28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP:656-22-13-721
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Nagłowice – Jacka Lato
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Małgorzaty Smerdzyńskiej
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści:
Zamawiający w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie w trybie zapytania ofertowego
przeprowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej
wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień. publicznych Dz. U.
z 2018 poz. 1986.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
” Zakup i dostawa miniciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem”
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
dostawie
miniciągnika do prac komunalnych na warunkach określonych w
postanowieniach niniejszej umowy oraz w formularzu ofertowym Wykonawcy.
oferta Wykonawcy są integralnymi częściami niniejszej umowy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Cena netto ...........................................................zł.
słownie: (............................................................)
podatek VAT (..........%) ............................... zł
słownie: (............................................................)
Cena brutto......................................................... zł
(słownie:.............................................................).

2. Cena ofertowa brutto obejmuje, poza dostawą pojazdu również wyposażenie
Zamawiającego, nie później niż wraz z pierwszą dostawą, w nw. dokumentację technicznoeksploatacyjną:
- instrukcje obsługi dla kierowców w języku polskim –w wersji papierowej,
- katalogi części zamiennych w języku polskim – jeden komplet w wersji papierowej,
- schematy instalacji: elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej itp. w języku polskim –
jeden komplet w wersji papierowej,
- karty gwarancyjne.
3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
1. Termin wykonania zamówienia: do 15 października 2019r
2. Za terminowe wykonanie zamówienia uznaje się wykonanie całej dostawy określonej
w § 1 ust 1 oraz § 2 ust 3.
§4
1. Dostawa ciągnika będzie realizowana własnym staraniem przez Wykonawcę, na jego koszt
i odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego w Nagłowicach Odbiór techniczny
kompletnego ciągnika nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Nagłowicach przy ul. M. Reja 9.
2. Wykonawca przekaże, a Zamawiający dokona odbioru maszyny na podstawie protokołu
odbioru.
3. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego
protokołu odbioru.
§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zapłata faktury nastąpi przez Zmawiającego w terminie 30 dni od protokólarnego,
bezusterkowego odbioru całości zamówienia.
3. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie
polskiej.
4. W przypadku, gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicami RP, przy przelewie
zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi
koszty banku zagranicznego.
5. W razie zwłoki w zapłacie należności wynikających z faktur Wykonawca ma prawo
dochodzić odsetek ustawowych.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru przez
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
2. Z gwarancji wyłączone są: żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach
mechanicznych oraz materiały i części eksploatacyjne ulegające naturalnemu szybszemu
niż okres gwarancji zużyciu, uszkodzenia mechaniczne, elementy oświetlenia
zewnętrznego.
3. Przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. W okresie
gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazdy, koszt materiałów i części
zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających
naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

4. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt
Wykonawcy.
5. Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od
momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin.
6. Wykonawca dostarczy części zamienne w okresie gwarancji niezwłocznie, najpóźniej w
terminie 72 godzin od daty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy
......................................
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które
ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
8. Wykonawca wraz z dostawą dołącza dokumenty (karty) gwarancyjne, których
postanowienia nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową. Postanowienia karty
gwarancyjnej sprzeczne z niniejszą umową są nieważne.
§7
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
ust 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub którąkolwiek ze stron od
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokość 1,0% wynagrodzenia
brutto, za każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w terminie usunięcia wad w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia.
za opóźnienie w dostarczeniu części zamiennych w okresie gwarancji w wysokości
5,0% wartości katalogowej danej dostawy części za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 2 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
3. W razie, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiającemu przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w drodze podpisanego
przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
§9
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w razie:
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie trzydziestu dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
nie rozpoczęcia wykonywania umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny
oraz nie kontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego,
niedotrzymania terminu wykonania zamówienia (dostawy) przez Wykonawcę i
opóźnienie to trwa dłużej niż 30 dni,
dostarczenia pojazdu niezgodnego z warunkami umowy,
opóźnienia dostawy pojazdu poza termin określony w § 3 ust 1, w części

niezrealizowanej lub zrealizowanej nienależycie.
Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie ogłoszenia
upadłości lub otwarcia likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku. Odstąpienie
następuje natychmiast po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.
Oświadczenie o odstąpieniu musi posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności
przepis Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 11
Spory mogące wyniknąć ze stosunku umownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego Sądu Gospodarczego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy;
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