
  

Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy 

 

Umowa zawarta w dniu ….  ……………..2021 r. w Głogowie Małopolskim 

 

pomiędzy: 

EkoGłog Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski ul. Towarowa 4A  
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000448064 
REGON: 180934148 
NIP: 5170361395, - zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym” 
 
reprezentowaną przez:  
Andrzeja Sawickiego – Prezesa Zarządu 
a 

Firmą ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:  

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

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej w 

skrócie „uPzp”, wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 ust. 2 uPzp – Tryb 

podstawowy na: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika dla EkoGłog Sp. 

z o.o. została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika 

zgodnie o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

Marka: ……………..  

Typ: …………….  

Model: …………………… 

Rok produkcji ……………  

Nr fabryczny …………..  

2. Wykonawca gwarantuje na własny koszt i odpowiedzialność dostawę przedmiotu 

umowy do Zamawiającego na adres:  EkoGłog Sp. z o.o. Głogów Młp. ul. Piaski 2 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminie do ………………. (zostanie 

wpisany termin z oferty nie dłuższy niż do 21 dni od podpisania umowy.) 

2.  Dostawa przedmiotu umowy będzie zrealizowana jednorazowo w dzień roboczy (od 

poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00.  



 

3. Wykonawca przynajmniej na 5 dni przed planowaną dostawą zawiadomi 

Zamawiającego o terminie dostawy w piśmie przesłanym w formie elektronicznej na 

adres biuro@ekoglog.pl, Zamawiający potwierdzi termin dostawy.  

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy (termin 

zakończenia całego dostawy objętego umową, o którym mowa w ust. 1, uznaje się 

datę zakończenia odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru dostawy bez uwag 

sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz podpisany przez wszystkie strony. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż ciągnik będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie 
nowy, jest jego własnością, pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają 
do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub 
zabezpieczenia, nie był rejestrowany w kraju lub poza granicami RP. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada powszechnie 
obowiązującym przepisom prawa oraz wszelkim wymogom nałożonym na 
użytkownika przez władze publiczne. 

3. Wydanie przedmiotu umowy zostanie poprzedzone sprawdzeniem sprawności 
technicznej ciągnika przez przedstawicieli stron umowy. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu ciągnik wraz z: 
1) wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania i użytkowania: 

aktualnym świadectwem homologacji, książką gwarancyjną pojazdu oraz 
wyposażenia wraz z warunkami gwarancji, książką przeglądów serwisowych, 
instrukcjami obsługi i konserwacji ciągnika w języku polskim, okresach lub 
przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów ciągnika oraz 
wyposażenia wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta 
niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.); 

2) wyposażeniem obowiązkowym i dodatkowym: gaśnica, apteczka, trójkąt 
ostrzegawczy, dwa komplety kluczyków; 

5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru. 
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek 

(wad), Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony 
protokół o stwierdzonych usterkach. Po usunięciu usterek (wad) wskazanych w 
protokole obędzie się kolejny odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy w 
całości, z którego zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy zatwierdzony 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu 
przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad. 

8.  Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane 
przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, eksploatacji ciągnika. 

9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wykonania 
wymaganych instrukcją obsługi producenta, przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 
dostawy w okresie gwarancyjnym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producenta przedmiotu 
dostawy w zakresie napraw i przeglądów przedmiotu dostawy. 

mailto:biuro@ekoglog.pl


 

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny przez Autoryzowane 
Stacje Obsługi na terenie Polski 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

1. Za dostarczony przedmiotu umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. złotych brutto (słownie: 

..................................), w tym podatek VAT …….…. %  

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty 

transportu do Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w 

zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu 

gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów 

okresowych przedmiotu umowy realizowane w siedzibie Zamawiającego obejmujące 

koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny (bez materiałów eksploatacyjnych ) w 

okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej konieczności - koszt transportu 

przedmiotu umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne 

podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe 

czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy. 

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury VAT.  

6. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

7. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury jest protokół odbioru zdawczo - odbiorczy 

zatwierdzony bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

8. Dokonanie płatności nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury. 

9. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku zwłoki w 

płatności obowiązują odsetki ustawowe. 

10. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej 

umowy określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym kara o której 

mowa naliczana będzie maksymalnie za 7 dni zwłoki; 



 

2) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze (w protokole o stwierdzonych usterkach) lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w terminie określonym w § 6 ust. 5 niniejszej umowy 

chyba, że z przyczyn o charakterze obiektywnym niezależnym od 

Wykonawcy usunięcie wady wymaga dodatkowego czasu zaakceptowanego 

pisemnie przez strony umowy, wówczas kary naliczane będą za zwlokę w 

niedotrzymaniu tego terminu, - kara o której mowa powyżej naliczana będzie 

maksymalnie za 7 dni zwłoki; 

3) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki  w reakcji serwisu w terminie  określonym w 

§ 6 ust. 4 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż określonych § 8 niniejszej umowy 

– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku 

dostawy, jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą". Jako „siły wyższe” uznane zostają: 

klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, 

wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą stron umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar 

umownych w związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od 

Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne 

 

§ 6 

WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu: ……. miesięcy 
(zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w formularzu ofertowym jednak nie krótsza 
niż 12 miesięcy) gwarancji na ciągnik. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

3. Okres rękojmi zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego 
4. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu 

zgłoszenia za pomocą faksu………….., e-maila……….. lub telefonicznie……………. , nie 
wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych 



 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatny transport, naprawę lub 
wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie 
ujawniających się wad i usterek, w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia.  
W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych 
termin ten może ulec zmianie w oparciu o zaakceptowany stosowny protokół 
konieczności podpisany przez obie strony, przy czym Wykonawca zapewni na ten 
czas ciągnik zastępczy o parametrach nie gorszych będący przedmiotem umowy.  

6. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania w 
siedzibie Zamawiającego przeglądów okresowych przedmiotu umowy obejmujące 
koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny (za wyjątkiem materiałów 
eksploatacyjnych),  zgodnie z założeniami i wymogami producenta. 

8. Zamawiający na własny koszt w okresie gwarancji pokrywa koszty materiałów 
eksploatacyjnych związanych z przeglądami gwarancyjnymi. 

9.  W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i 
transport ciągnika do siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i 
ponownej dostawy do Zamawiającego Wykonawca wykona na własny koszt. 

10. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji 
lub zaistnienia usterki niemożliwej do usunięcia, Wykonawca, zobowiązuje się do 
wymiany wadliwej części lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy 
wolny od wad. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu biegnie na nowo 
od dnia jej/jego wymiany. 

11. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

12. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w 
szczególności zawartej Umowy – istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.  

13. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę winien zostać sporządzony 
zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszej Umowie. 

14.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania 
gwarancji lub rękojmi. 

15.  Wykonawca zobowiązuje się posiadać co najmniej jeden autoryzowany punkt 
serwisowy na terenie Polski wykonujący wszystkie naprawy. 

16. W przypadku bezskutecznego (dwukrotnego) upływu terminu, o którym mowa w ust. 
4 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 
serwisu/naprawy w wybranym przez siebie serwisie. W takim przypadku 
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym 
za naprawy przedmiotu umowy lub jego części, a Wykonawca zobowiązuje się do jej 
uregulowania w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ustęp ten nie narusza 
postanowień dotyczących kar umownych. W takim przypadku Zamawiający nie traci 
gwarancji na przedmiot umowy. 

 

§ 7 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania zmian 

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 



 

1) pojawienia się na rynku po zawarciu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów 

lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych, 

2) zmiana może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, 

podniesienia efektywności działania ciągnika, 

3) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów 

wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm. 

5) w przypadku zaistnienia innej istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w na etapie zawierania Umowy, 

6) zmiany parametrów przy zachowaniu parametrów równoważności, 

2. Zmiany, o których mowa wyżej, nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia 

umownego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, umowa podlegać będzie zmianie w 

takim zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do 

zmienionych przepisów. 

4. Wniosek danej strony o dokonanie zmian w Umowie powinien być składany na 

piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosku należy załączyć 

dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o 

dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, druga strona pisemnie 

poinformuje stronę składającą wniosek o możliwości wprowadzenia zmian. 

5. Zmiany Umowy mogą zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY. 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 uPzp  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne w szczególności naliczenia 

dwukrotnie kar umownych. 

3. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 

4.  Odstąpienie od Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z 

podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów jakie Wykonawca poniósł w związku z 

Umową. 

6. Podstawą odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy jest 

realizacja zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy bez zgłoszenia i uzyskania 

zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 9 



 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców* 

2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący 

zakres czynności: ………………………………………….(zapisy zostaną doprecyzowane po 

wyborze Wykonawcy) 

3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV a 

także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji 

umowy jest ze strony Wykonawcy ........................................ 

4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy 

jest ze strony Zamawiającego ................................... 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Opis przedmiotu zamówienia, 

3) SWZ. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  


