Załącznik nr 3
UMOWA NR ………../2018
Zawarta w dniu ……………….. 2018 roku w Goniądzu pomiędzy:
Gminną Spółką Wodną „ZGODA” w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej DOSTAWCĄ.
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn.
zm.). Zakup w ramach Projektu pt. „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału
produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
„Zakup i dostawa nowej koparki kołowej (rok produkcji 2018) o mocy silnika
min. 90 KM z wyposażeniem dodatkowym (kosiarka bijakowa, łyżka kosząca oraz
głowica odmulająca”) o następujących parametrach:
1. Koparka kołowa - rok produkcji 2018
marki ……………………………, model ………………………………
2. Kosiarka bijakowa 120 cm
marki ……………………………, model ………………………………
3. Łyżka kosząca 250 cm
marki ……………………………, model ………………………………

4. Głowica odmulająca o średnicy 80 cm
marki ……………………………, model ………………………………
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu
do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, a zakończenie naprawy maksymalnie 14
dni od daty zgłoszenia.
§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowite wynagrodzenie DOSTAWCY za realizację przedmiotu umowy wynosi
…………………… zł. brutto
(słownie: …………………………………………… ………………. ),
w tym podatek VAT o stawce … % w wysokości …………………………………. zł.
(słownie: ……………………………………………….),
2. Powyższa cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest
stała przez cały okres trwania umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w
ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane,
po uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY.
Fakturę należy wystawić na: Gminną Spółkę Wodną „ZGODA”, Plac 11 Listopada 38, 19-110
Goniądz, NIP 719-10-60-808.
§3
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. DOSTAWCA zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do:
20 października 2018 roku.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego
przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO,
po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego, wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z
jego własnością i korzystaniem
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru końcowego,
o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy
ponosi DOSTAWCA.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE
1. DOSTAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się do dostarczenia
przedmiotu umowy na własny koszt do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona ZAMAWIAJĄCY, w obecności
przedstawiciela DOSTAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego od daty dostawy.
§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Do przedmiotu umowy DOSTAWCA zobowiązuje się dołączyć:
1) instrukcje obsługi i konserwacji oraz wyposażenia w języku polskim;
2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej
umowy;

§6
GWARANCJA
1. DOSTAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy ………….. miesięcy
gwarancji.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Okres gwarancji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu każdorazowo o czas od momentu
zgłoszenia do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnej maszyny.
4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia maszyny w
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu
użytkowania maszyny, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko DOSTAWCY.
§7
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust.
1 umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych
ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. 3, za
7-dniowym wypowiedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim
przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić DOSTAWCY kosztów, jakie
DOSTAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem
nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY,
DOSTAWCA obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości
10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,
ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić DOSTAWCY karę umowną w wysokości 5 %
wartości brutto umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji DOSTAWCA nie dokona naprawy maszyny w
terminie 14 dni od zgłoszenia, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień
zwłoki w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w umowie, STRONY mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody.
8. W razie zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy, DOSTAWCA ma prawo żądać ustawowych odsetek.
§8
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
1. DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć
przedmiot zamówienia bez udziału
podwykonawców/przy udziale podwykonawców*.
2. W przypadku zlecenia części dostawy podwykonawcom, obowiązkiem DOSTAWCY jest:
a) koordynowanie dostaw realizowanych przez podwykonawców;
b) każdorazowo, przedkładanie ZAMAWIAJĄCEMU projektu umów zawieranych z
podwykonawcami, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także przedkładanie
zawartych już umów nie później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania.

ZAMAWIAJĄCY może w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy wnieść
pisemne zastrzeżenia pod rygorem odstąpienia od przedmiotu umowy;
c) terminowego regulowania płatności wobec podwykonawców.
3. DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, uchybienia i
terminowość dostawy realizowanej przez podwykonawców (jego przedstawicieli i
pracowników) a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób
trzecich za wszelkie szkody i starty wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia przez
podwykonawcę.
4. Wymogi odnoszące się do DOSTAWCY i podwykonawców określone w ust. 2 i 3 stosuje
się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku DOSTAWCA może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru DOSTAWCY, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:
1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia
zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany, np. rodzaju/modelu/typu, a
parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia;
2) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian;
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowią: SIWZ oraz oferta DOSTAWCY.
5. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy dotyczące
przedmiotu zamówienia.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po dwa
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla DOSTAWCY.
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