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Załącznik nr 8 

ROZDZIAŁ IV 

Projekt „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

oraz ze środków budżetu Państwa 

       
 

Projekt umowy 

 

Umowa nr ...................... /2008 

 

na „Zakup sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 

1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 

bijakową do frezowania poboczy 

2.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy 

Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –Rzeczpospolita 

Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu Państwa”. 

 

zawarta w dniu .......................... w Prudniku pomiędzy Powiatem Prudnickim, 

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

 

1.Starosta-                        Radosław Roszkowski 

 

2.Wicestarosta                 -Józef Skiba 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a.   ................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

............................................................................. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie            

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Zamawiającemu fabrycznie nowego 

    sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 
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1.1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 

      bijakową do frezowania poboczy 

1.2..Kosiarko- rozdrabniarkę bijakową boczną do traw i krzaków”. 

      zgodnie z ofertą                       z dnia ....................stanowiącą załącznik niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem karty gwarancyjnej, instrukcji 

      obsługi i innych dokumentów w języku polskim niezbędnych jego użytkowania. 

 

§ 2 

1.   Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 

      ............2008r. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy 

      sprzętu z 5 – dniowym wyprzedzeniem. 

3.   Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się przez upoważnionych przedstawicieli 

      Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. 

     W trakcie odbioru umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

      pozwalające na ocenę prawidłowości  dostawy, w szczególności aktualne certyfikaty, znaki,  

     świadectwa bądź aprobaty techniczne dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania 

     w drogownictwie wymagane przepisami prawa. 

4.   Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół, który zawierać 

      będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w jego trakcie. 

5.  Data podpisania protokołu odbioru przez strony umowy jest datą dostawy przedmiotu umowy. 

6.  Jeżeli w toku czynnosci odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia 

     Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. 

7.   W razie braku możliwości usunięcia wad Zamawiający ma prawo: 

      a)   obniżyć wynagrodzenie Zamawiającemu odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,  

            estetycznej i technicznej, 

     b)   zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia 

           Wykonawca zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych  

           w § 9 umowy, 

     c)   w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 

           Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy . 

8.   Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

       kosztów. 

9.   Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawca i na jego koszt wady nie usunięte  

      w wyznaczonym terminie. 

§ 3 

1. Za realizację przedmiotu umowy, który został opisany w § 1 oraz  w rozdziale III opisu 

     przedmiotu zamówienia siwz strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

 

cena netto ........................................ zł 

 

( słownie: ........................................................................................................................... zł ) 

 

obowiązujący podatek VAT .............................% 

 

cena brutto ..................................zł 

 

( słownie: ...........................................................................................................................zł ) 

 

2.   Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
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§ 4 

 

1.   Zapłata należności, o której mówi w § 3 nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną  przez 

      Wykonawcę po odbiorze przez zamawiającego całego przedmiotu umowy. 

2.   Strony ustaliły płatność faktury na 14 dni od dnia dostarczenia jej do siedziby 

      Zamawiającego. 

 

3.   Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

      Wykonawcy ........................................................................................................................... 

 

4.   Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia 

      rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

      przedmiotu umowy niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 

 

2.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 

.........................miesięcy. 

3.Przy składaniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną.  

4.W przypadku częstych, tj. powyżej pięciu awarii tych samych podzespołów w okresie  

   gwarancji Dostawca zobowiązuje się  do wymiany dostarczonego przedmiotu umowy na nowy. 

 

 

§ 6 

 

1.   Wykonawca wraz z pojazdem przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi Zamawiającego 

      sporządzone w języku polskim następujące dokumenty: 

 

a) kartę gwarancyjną urządzenia, 

b) instrukcję obsługi urządzenia, 

c) wykaz autoryzowanych stacji obsługi i terenowych delegatur serwisu dla urządzenia. 

 

§ 7 

 

Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie obecnych przy odbiorze 

przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji 

odebranego urządzenia. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

 

     a)   w sytuacji określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień 

           Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 

     b)  gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie 

             i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki, 
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    c)  gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim 

    d)    w sytuacji określonej w § 2 pkt 7 c niniejszej umowy 

 

 

1.1.   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

 

a) Zamawiający odmawia odbioru dostawy bez uzasadnionej przyczyny, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę określonego     

w niniejszej umowie w  § 4 ust. 2. 

 

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

      takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 9 

 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

      a)   w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy zostanie on obciążony 

            karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy 

           dzień zwłoki, 

     b)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

           i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień 

          zwłoki; termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na 

          usuniecie wad,  

    c)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

          w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy w terminie 30 dni, 

          licząc od daty przedłożenia przez Zamawiającego wezwania. 

 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną; 

 

    a)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ( z wyjątkiem sytuacji 

         określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień Publicznych ) w wysokości 10% 

         wynagrodzenia określonego w § 3 umowy w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia  

         przez Wykonawcę wezwania. 

 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń kar z bieżących należności 

      Wykonawcy.  

4.   Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

      przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustaw Kodeks 

Cywilny oraz Prawo Zamówień Publicznych. 
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§ 11 

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niemniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez obie strony, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, 

spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego w miejscu siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

1.   Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na 

      piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

2.   Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

      w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

      konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

     przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

Integralna częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ...................... oraz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

§ 14 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJACY                                                                                          WYKONAWCA 

 


