
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7021.25.2021)

Projekt umowy

UMOWA  Nr 2222. ___________. 2021

zawarta w dniu …....2021 roku w Krzepicach pomiędzy:

Gminą  Krzepice,  ul.  Częstochowska  nr  13,  42-160  Krzepice,  NIP  5742054873,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez  Burmistrza – Krystiana Kotynię, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Krzepice - Anny Mońki, a
…., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1
Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  zakup  i  dostawa  nowego rębaka  tarczowego
do rozdrabniania  gałęzi  na  potrzeby Gminy  Krzepice  zgodnie  z  opisem przedmiotu  zamówienia
zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 12.10.2021 r.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostarczenia  rębaka transportem  samozaładowczym  do  Zakładu  Działalności  Komunalnej

i Mieszkaniowej mającego siedzibę w Krzepicach przy ul. Targowej 19, 42-160 Krzepice,
2) dostarczenie  nowego rębaka, kompletnego i  gotowego do  pracy  bez  żadnych  dodatkowych

zakupów,
3) przeprowadzenie  bezpłatnego  szkolenia  dla  osób  wyznaczonych  przez  Zamawiającego

w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu,
4) przekazania  Zamawiającemu  przy  dostawie  przedmiotu  zamówienia  następujących

dokumentów:  gwarancji  na  dostarczony  sprzęt,  pełnej  dokumentacji  technicznej,  w  tym
instrukcji  obsługi  w  języku  polskim  oraz  wszelkich  niezbędnych  certyfikatów  wymaganych
przepisami prawa, w tym certyfikatu CE.

§ 2
Wartość umowy i warunki płatności

1. Za  dostarczenie  przedmiotu  umowy,  o  którym mowa w § 1  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie  w  kwocie  …………………….  zł  brutto (słownie:  …………………………  złotych),
tj. netto ………………. złotych + ….% podatku VAT.

2. Kwota  wynagrodzenia  określona  w  ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  wynikające  z  wykonania
przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie  płatne  jest  jednorazowo  na  podstawie  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury,
w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

4. Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać określenia:
Nabywca:  Gmina  Krzepice,  ul.  Częstochowska  13,  42-160  Krzepice,  NIP
5742054873
Odbiorca: Urząd Miejski w Krzepicach,  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

5. Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowić  będzie  podpisany  protokół  zdawczo  –  odbiorczy,
o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.

6. Strony  ustalają,  że  datę  płatności  przyjmuje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego poleceniem przelewu.

7. Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  na  rzecz  osób
trzecich.

§ 3
Termin i warunki dostawy przedmiotu umowy

1. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  umowy  do  Zamawiającego  w  terminie  30  dni  od  dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia ……………….

2. Dostarczenie  sprzętu  wraz  z  kompletem  dokumentów,  nastąpi  pod  adres  wskazany  w  ust.  3
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

3. Dostarczony  przedmiot  umowy  zostanie  odebrany  w  siedzibie  Zakładu  Działalności  Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krzepicach wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w terminie określonym ust. 1
przez przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

4. Z  czynności  odbioru  przedmiotu  umowy  zostanie  sporządzony  protokół  zdawczo  –  odbiorczy
w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.



5. Zamawiający  odmówi  przyjęcia  przedmiotu  umowy,  jeżeli  nie  będzie  on  odpowiadał  opisowi
zawartemu  w  zapytaniu  ofertowym  z  dnia  06.09.2021  r.  W  takim  przypadku  Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy, tak aby był on zgodny
z wymaganiami Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
ich  usunięcia  lub  wymiany  przedmiotu  umowy na wolny od wad.  W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej
ze  stron  i  podpisany  przez  obie  strony.  Ustęp  ten  nie  narusza  postanowień  dotyczących  kar
umownych i odstąpienia od umowy.

7. Bezpłatne szkolenie  z  zakresu obsługi  podstawowej i  eksploatacji  przedmiotu umowy,  dla  osób
wskazanych  przez  Zamawiającego,  odbędzie  się  po  dokonaniu  odbioru  przedmiotu  umowy,
w terminie uzgodnionym obustronnie.

8. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej i eksploatacji wraz z adnotacją
o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

§ 4
Gwarancja jakości i okres rękojmi

1. Wykonawca  gwarantuje  właściwą  konstrukcję,  jakość  i  użyte  materiały,  właściwe  wykonanie
i  zgodność  z  normami  oraz  kompletność  wyposażenia  posypywarki  mieszaniny  piasku  z  solą
…………………….. zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 06.09.2021 r.

2. Wykonawca na mocy niniejszej umowy udzieli Zamawiającemu pisemną gwarancję jakości na okres
wynoszący ……. miesięcy. Okres gwarancji zaczyna się w dniu dostarczenia przedmiotu umowy oraz
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.

3. Wykonawca na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia obsługi serwisowej w ciągu
24 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie na wskazany adres Wykonawcy -
________________________________________________________________________________.

4. Naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego w terminie
do trzech dni  roboczych od dnia  dokonania  telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie
na adres Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

5. W  wyjątkowych  sytuacjach,  w  których  dokonanie  naprawy  nie  będzie  możliwe  w  siedzibie
Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy w stacji obsługi marki
na własny koszt.

6. W  razie  ujawnienia  się  wady  przedmiotu  sprzedaży,  która  jednocześnie  objęta  jest
odpowiedzialnością z  tytułu rękojmi  i  udzielonej  gwarancji,  Zamawiający ma prawo,  w zakresie
każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu
rękojmi a dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

8. Okres rękojmi za wady fizyczne dla naprawianego elementu ulega wydłużenia o czas usunięcia wad.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy

1. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może  dostąpić  od  umowy  w  terminie  dwóch  tygodni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  także  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym
w  przypadku  zgłoszenia  wniosku  o  głoszenie  upadłości  lub  rozwiązania  przedsiębiorstwa
Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka w dostarczeniu przedmiotu zamówienia
przekroczy  cztery  tygodnie.  W  takim  przypadku  Zamawiający  nie  będzie  zobowiązany  zwrócić
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.

4. W przypadku opisanym w ust. 3 odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej  poprzez  złożenie  oświadczenie  drugiej  stronie  i  przysługiwać  będzie  Zamawiającemu
w ciągu 14 dni  od daty,  w której  opóźnienie w wykonaniu niniejszej  umowy przekroczy cztery
tygodnie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.



§ 6
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych z tym, że jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej Zleceniodawca ma
prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary.  

2. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300,00
zł brutto, za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  150,00 zł brutto za każdy dzień
zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie gwarancji lub
rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego w protokole na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł brutto.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za odstąpienie od umowy
przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  z  wyłączeniem  przypadku
określonego w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

6. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  należnego  mu  wynagrodzenia  za
wykonanie przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie
Zamawiający  może  żądać  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w  wysokości  odpowiadającej
poniesionej szkody w pełnej wysokości.

8. Naliczanie  i  potrącanie  kar  umownych  z  tytułu  zwłoki  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
dostarczenia przedmiotu umowy.

9. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać
będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Łączna  suma  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  nie  może  przekroczyć  20%
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.  

§ 7
Zmiany umowy

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 8
Rozstrzyganie sporów

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9
Inne postanowienia umowy

1. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  przepisu
Kodeksu Cywilnego.

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie adresu jego siedziby, telefonu
i  faksu.  W przypadku nie  powiadomienia  Zamawiającego o  zmianie  wskazanych danych,  pisma
doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

§ 10
Liczba egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz
jeden dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA


