
  

Załącznik nr 2 Wzór umowy  

UMOWA Nr ……..……… / 2022  

 

zawarta w dniu …….....…......…. 2022 r.  w Gubinie pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie 

ul. Śląska 36 

66-620 Gubin 

NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez  

Leszka Lindę – Prezesa Zarządu 

a 

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

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

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

 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

Na podstawie wewnętrznej procedury zamawiającego o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej 130 000,00 zł, w wyniku dokonania wyboru oferty „Wykonawcy” została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki komunalnej                 

o zerowym promieniu skrętu - 1 szt.”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosiarki ………… o parametrach 

szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego i jego 

załącznikach oraz w złożonej ofercie na zasadach określonych w niniejszej umowie.  

  

§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem kosiarki …………. przedstawionej              

w złożonej ofercie.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczana kosiarka …………..…..  jest fabrycznie nowa,          

w pełni sprawna technicznie i spełnia wszystkie parametry techniczne i jakościowe 

ustalone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.   

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczana kosiarka …………………. jest wolna                          

od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek 

innych obciążeń i zabezpieczeń.  



  

§ 3  

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania autoryzowanego punktu serwisowego 

zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.   

2. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu                    

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kosiarki …………. na teren 

Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia telefonicznie lub e-mail-em 

Zamawiającego o terminie zaplanowanej dostawy.  

  

§ 4  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za stan techniczny 

dostarczonej kosiarki …………… oraz za wady zmniejszające jej wartość lub 

użyteczność.   

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami prawa, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……….. miesięcy.  

3. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisaniu protokołu zdawczo – 

odbiorczego dostarczonej kosiarki ………………...  

4. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu gwarancyjnego w terminie do 72 godzin 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji dokonywane jest na 

adres e-mail: …………………….  

  

§ 5  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie: 

netto: ………………………… zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………...……………)   

podatek VAT ….% tj. ……….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………...……………)   

brutto: ………………..……….. zł  

(słownie złotych: …………………………………………………………...……………)   

 

2. Kwota wynagrodzenia umownego, określonego w ust.1 zawiera wszystkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z Zapytania 

ofertowego wraz z załącznikami oraz złożonej oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru oferty Wykonawcy, jak również koszty w niej ujęte we wskazanych 

dokumentach, a bez których nie można należycie wykonać zamówienia.   

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy określonego w ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej 

przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

4. Zamawiający wymaga, aby na fakturze znajdował się numer umowy, na podstawie której 

następuje zapłata wynagrodzenia.  



  

§6  

1. Dostawa kosiarki nastąpi: …………………………………………………………………. . 

2. Przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo 

odbiorczym.  

3. Do protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca dołączy:  

1) instrukcję w języku polskim;  

2) katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog  

książkowy  bądź w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym;  

3) kartę gwarancyjną  

4) wszelkie niezbędne dokumenty  

4. Wykonawca przeprowadzi 1 szkolenie operatorów w zakresie kompleksowej obsługi 

dostarczonej kosiarki. 

  

§7  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

1) opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto za wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1 wynosi 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez  

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3 wynosi 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

5. Kara umowna powinna by zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 

umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę                      

z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku opóźnienia 

Zamawiającego w zapłacie kary może dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.  

 

§8  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

 



  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu 

zamówienia lub nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy,                     

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

1. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się zmianę umowy: 

1)  w przypadku zmiany przepisów prawa, których treść oddziałuje bezpośrednio                         

lub pośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy                               

do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

2) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

3) zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) z powodu wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności a nie możliwych                

do przewidzenia przed zawarciem umowy, 

b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 

c) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na w/w zmiany treści umowy, strony 

powinny poinformować się pisemnie.  

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnego aneksu.  

4.  Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających 

do dokonania tej zmiany.  

  

§ 10 

1.  W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony są 

zobowiązane dążyć do polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku porozumienia 

spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu                        

na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

    Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1) Zapytanie ofertowe 

2) Formularz ofertowo – cenowy 

3) Klauzula informacyjna RODO 



  

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

  

  

 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA:  

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


