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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy: Zam.Publ.2/2019 

 

UMOWA Nr  /.../2019 – wzór 

Zawarta w dniu ………….r. w Zatorze, pomiędzy: 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

Ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator 

NIP:…………………………….. REGON:………………………………  

           

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………… 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

NIP ………………………. .……     REGON : ………………………………. 

 

reprezentowanym przez : 

 

………………………………………… 

 

zwanym dalej  Wykonawcą , o treści : 

 

Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

na „Zakup dwóch nowoczesnych ciągników rolniczych dla Rybackiego Zakładu 

Doświadczalnego w Zatorze” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§1  

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 

………………………………………………………………..……………………………

……………………………………., rok produkcji …………. . 

2. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, oraz musi spełniać wymagania  

i parametry techniczne określone w SIWZ. 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiada wymagane świadectwa 
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kwalifikacyjne, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do 

obrotu prawnego na terytorium UE. 

3. Załącznikiem nr 2  i integralna częścią Umowy jest SIWZ. 

 

 

 

 

§ 2  

Cena sprzedaży 

 

1. Całkowita wartość brutto umowy za dostarczenie przedmiotu umowy wynosi  

…………..…zł (słownie:………………………………………………) , w tym należny 

podatek VAT. 

2. Cena za przedmiot umowy jest niezmienna i zawiera w sobie wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy. 

 

 

§3  

Termin i warunki dostawy 

Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do Kupującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia podpisania umowy. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i 

kompletnego przedmiotu umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę na 

protokole zdawczo-odbiorczym /zał. nr 1 do umowy/podpisanym przez obie strony bez 

zastrzeżeń 

 

§ 4  

Zasady rozliczeń i kary umowne 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

obie strony określony w § 3. 

2.   Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT ,  

  w  terminie do 30dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na  

   konto  wskazane na fakturze. 

3. Wykonawca jest właścicielem przedmiotu zamówienia do dnia dokonania ostatecznej 

zapłaty za jego zakup. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może 

obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 

4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

całkowitej wartości brutto umowy. 

5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub w 

        przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

całkowitej wartości brutto umowy. 
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§ 5  

Warunki gwarancji i serwisu 

 

1. Na dostarczony ciągnik rolniczy zostaje udzielona…. ….. - miesięczna gwarancja, bez 

limitu motogodzin licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania ciągnika zgodnie z zasadami zawartymi w 

warunkach gwarancji . 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, realizowane będą i przeglądy 

gwarancyjne przedmiotu umowy.  

4. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji będą odbywały się w miejscu garażowania 

ciągnika . 

5. W ramach gwarancji wykonywane będą bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu pracy 

ciągnika (naprawa do 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia). Przez naprawę 

rozumie się całkowite usunięcie usterki. 

6. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe telefonicznie lub e-mailem/naprawy nie dłużej jak 

12 godzin w dni robocze. 

Jeżeli  w uzgodnionym terminie nie zostaną podjęte czynności serwisowe,  Zamawiający ma 

prawo zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt 

Wykonawcy bez utraty gwarancji. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 

wynikających z niniejszej umowy. 

3. Zmiana danych adresowy lub kontaktowych wymaga powiadomienia drugiej strony. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych  

i Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 
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Zał. nr 1 do umowy 

…….………, dnia……………………… 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU 

              spisany w dniu ……………………………………………………….. na  

           okoliczność przekazania/odbioru …………………………………………………… . 

 

Przekazujący : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Przejmujący : 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

32-640 Zator , ul. Jana Pawła II 9/A 

 

Niniejszym w dniu dzisiejszym  dokonano przekazania – odbioru : 

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

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

będącej przedmiotem sprzedaży na podstawie Umowy Nr ………………………………..z dnia 

…………………………… 

 producent :         ……………………… 

 typ:          ……………………… 

 nr fabryczny:        ……………………… 

 rok produkcji         …………………….. 

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

 ………………………………  ………………………… 

 ………………………………  ………………………… 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Odbierający oświadcza, że przejmuje w/w sprzęt bez zastrzeżeń. 

 

 Przekazujący:          Przejmujący: 



   

5 
 

   ……………………………………….. ……    ……………………………………………….. 
         /imię i nazwisko, podpis/               /imię i nazwisko, podpis/  

   

 


