Załącznik Nr 2
(postępowanie DZ.171.1.2021)

PROJEKT Umowy

UMOWA NR …….
zawarta w dniu …………. 2021 roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:
Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, mgr inż. Tadeusz Wagner oraz Główny
Księgowy – Magdalena Hałasa, zwanymi w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Dostawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
§1
Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne udzielone
w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 złotych (poniżej progu stosowania ustawy Pzp - art. 2
ust. 1 pkt 1), z dnia ………. 2021 roku, znak DZ.171.1.2021 na zakup z dostawą do siedziby
Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie lubelskim fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem.
§2
1. Dostawca sprzedaje Zamawiającemu fabrycznie nowy ciągnik …..….., rok produkcji …..….
2. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać ciągnik, o którym mowa w ust. 1 określa opis
przedmiotu zamówienia dołączony do zapytania cenowego.
3. Dostawca oświadcza, że ciągnik jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na
rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

§3
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.
Dostawca dostarczy i wyda Zamawiającemu ciągnik, o którym mowa w § 2 ust. 1 w siedzibie
Zamawiającego.
Własność ciągnika, korzyści i ciężary związane z ciągnikiem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia ciągnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy przechodzą
na Zamawiającego z chwilą wydania ciągnika Zamawiającemu.
Dostawca ponosi koszty dostarczenia ciągnika do siedziby Zamawiającego.
Dokumentem potwierdzającym odbiór ciągnika będzie Protokół Przekazania.
Wraz z dostarczonym ciągnikiem Dostawca przekaże Zamawiającemu niezbędną
dokumentację, a w szczególności:
a) dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu,
b) książki gwarancyjne pojazdu, osprzętu i wyposażenia w języku polskim,
c) instrukcję obsługi pojazdu, osprzętu i wyposażenia w języku polskim,
d) świadectwo homologacji pojazdu wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
e) dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
f) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych,
g) katalog części zamiennych w języku polskim.
§4

1. Zamawiający tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Dostawcy kwotę:
Za ciągnik:
………………. netto złotych

………………. brutto złotych

Za pług do odśnieżania:
………………. netto złotych

………………. brutto złotych

Razem ciągnik z pługiem do odśnieżania:
………………. netto złotych

………………. brutto złotych

Słownie brutto: …………………………………………………………………………
2. Zamawiający zapłaci cenę towaru, o której mowa w ust. 1 w terminie do 14 dni od daty
otrzymania faktury.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
4. Numer rachunku bankowego Dostawcy, na który Zamawiający ma dokonać zapłaty należnego
wynagrodzenia …………………………………………………………………………………….
5. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upoważnionej ze Strony Zamawiającego do jej przyjęcia.
6. Obowiązujący adres do fakturowania:
Nabywca:
Miasto Tomaszów Lubelski
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Piotra Ściegiennego 57
22-600 Tomaszów Lubelski
NIP 921-198-17-49
§5
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania
umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Dostawcę.
§6
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości ciągnika. Dokumenty gwarancyjne
Dostawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania pojazdu.
2. Okres gwarancji jakości wynosi ………….. miesiące.
3. W razie ujawnienia wady w ciągniku w okresie gwarancji, Dostawca jest zobowiązany usunąć
wadę nieodpłatnie w terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego.
4. Usunięcie wad po terminie określonym w ust. 3 oznacza wykonanie przedmiotu umowy z
opóźnieniem i jest podstawą do naliczania kar umownych.
5. W przypadku dwukrotnego ujawnienia się wady ciągnika możliwej do usunięcia, Dostawca jest
obowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić ciągnik na wolny od wad w terminie 30 dni
od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, przy zachowaniu przez Zamawiającego
prawa do naliczania kar umownych.
6. W przypadku ujawnienia się wad ciągnika niemożliwych do usunięcia uniemożliwiających
użytkowanie, Zamawiający ma prawo żądać wydania przedmiotu umowy wolnego od wad w
terminie wskazanym w ust. 5, zachowując prawo do naliczania zastrzeżonych kar umownych.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje
uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu.
§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w dostawie ciągnika – w wysokości 0,5% wartości ciągnika za każdy dzień
opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z § 3 ust. 1 umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad ciągnika – w wysokości 0,5% wartości ciągnika za każdy
dzień opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z § 6 ust. 3 umowy,
c) za opóźnienie w dostarczeniu ciągnika wolnego od wad zamiast wadliwego ciągnika – w
wysokości 0,5% wartości ciągnika za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony
zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 umowy,
d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy –
w wysokości 15% wartości ciągnika, określonej zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu
Cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w zapłacie faktur w
wysokości odsetek ustawowych.
§8
Strony przyjmują do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte umową stanowią tajemnicę handlową i
nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.
§9
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do
dostarczenia ciągnika, w przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy ciągnika, w terminie
określonym zgodnie z § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
dłuższego niż 21 dni do usunięcia wad ciągnika lub do dostarczenia ciągnika wolnego od wad
zamiast wadliwego ciągnika, gdy Dostawca nie usunie wad lub nie dostarczy ciągnika wolnego
od wad zamiast wadliwego ciągnika w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 3 i 5.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 10
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest
…………………………………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Dostawcy jest
…………………………………………….
§ 11
Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Integralną częścią Umowy jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą oraz
protokół przekazania.
Akceptuję:

