nr sprawy: DiK-KS.271/3/2019

Załącznik nr 2

[PROJEKT]
UMOWA NR …….
Na zakup i dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
Zawarta w dniu …………. roku w …………. pomiędzy:
Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej reprezentowany przez:
Marię Dominikę Wachałowicz - Kiersztyn – Dyrektora Muzeum
a
…………. z siedzibą: …………. posiadającym …………. oraz …………., zwanym dalej w tekście
umowy „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
………….
Poniższa umowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U.2019.0.1843 t.j.) – na podstawie art. 4 pkt 8
przedmiotowej ustawy.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz

z osprzętem, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.
2. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy swoim zakresem obejmuje:
a) ciągnik rolniczy: Marki: …………. Model: …………., Rok produkcji: ……
………….
…….
b) pług do śniegu,
c) przyczepa jednoosiowa,
d) kosiarka rotacyjna.
3. Szczegółowy zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej umowy określa „Opis
przedmiotu zamówienia” oraz złożony przez Wykonawcę Formularz ofertowy,
stanowiące Załączniki do niniejszej umowy
umowy.
§2
1. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
a) Ogłoszenie wraz z Załącznikami,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Zawiadomienie o wyborze oferty.
§3
1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ustala się na dzień 20.12.2019 r.
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2. Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy należy rozumieć ostateczny termin

3.
4.
5.

6.

fizycznego dostarczenia przez Wykonawcę kompletnego i odpowiadającego
wymaganiom Zamawiającego oraz w pełni sprawnego przedmiotu umowy
Zamawiającemu, potwierdzonego protokołe
protokołem
m odbioru podpisanym przez przedstawicieli
stron umowy.
Miejscem wykonania zamówienia (realizacji dostawy) będzie siedziba Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości przedmiotu
umowy do odbioru na co najmniej 2 dni prz
przed
ed datą wykonania dostawy.
Nie później niż w dniu wykonania przedmiotu niniejszej umowy (dostawy) Wykonawca
przekaże Zamawiającemu: instrukcję obsługi w języku polskim i inne wymagane
przepisami prawa dokumenty, zaświadczające o dopuszczeniu do poruszania się po
drogach publicznych na terenie Polski ((tj. m.in. świadectwo homologacji).
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu niniejszej
umowy oraz że warunki dostawy są mu znane.
§4

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej

umowy, a w szczególności:
a) koszty dostawy przedmiotu umowy w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku;
b) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w
związku
ązku z wykonywaniem dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą

starannością oraz zgodnie z:
a) postanowieniami ogłoszenia wraz z załącznikiem,
b) zapisami własnej oferty,
c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów,
d) zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi
zwyczajami.
§6

1. Wykonawca gwarantuje:

b) że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób
trzecich,
c) zgodność dostarczonego przedmiotu niniejszej umowy z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia" oraz „Formularzu
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Oferty" złożonym
nym przez Wykonawcę,
d) niezmienność ceny w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy.
§7
1. W razie wystąpienia nawet jednokrotnej próby dostarczenia przez Wykonawcę,

w ramach realizacji niniejszej umowy, przedmiotu umowy niezgodnego z wymagan
wymaganiami
Zamawiającego określonymi w „Ogłoszeniu" lub złożonym przez Wykonawcę
„Formularzu Oferty", Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie
natychmiastowym.
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych powyżej w ust. 1
skutkować będzie
zie jak rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z

2.

3.

4.
5.

6.

7.

zapisami Ogłoszenia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w niniejszym postępowaniu, jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i jego odbioru przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawcę,
konawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 5.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
została ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.
Za wykonanie przedmiotu
iotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: …………. zł (słownie: …………. które to
wynagrodzenie zawiera wszystkie opłaty i podatki, upusty i rabaty, koszty załadunku,
transportu i rozładunku oraz podatek VAT w kwocie: …………. zł (słownie: ………….)
Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera wszystkie koszty
prawidłowego zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu
niniejszej umowy, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§9

1. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po zakończeniu

realizacji i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
płatnikowi tj. …………., NIP: …………. faktur
fakturyy wystawionej na podstawie protokołu odbioru
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
tel. 18 28 527 09 e-mail: biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na

wystawionej
ystawionej fakturze VAT.

§ 10
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający

wszystkiee ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. W dniu rozpoczęcia odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
projekt protokołu odbioru.
5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie
tych czynności ujawnione zostaną niezgodności parametrów dostarczanego przedmiotu
umowy z zapisami ogłoszenia lub oferty Wykonawcy albo istnienie takich wad, które
uniemożliwiają
iwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie
z przeznaczeniem.
6. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to:
a) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru
przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,
b) gdy wady nadają się do usunięcia, nie żądając usunięcia wad Zamawiający ma prawo
odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
c) gdy wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowania
przedmiotu umowy lub jego części zgo
zgodnie
dnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo
odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
d) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu
umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażą
zażądać
wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z
tym związane lub odstąpić od umowy,
e) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia wad
przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych pr
przez
zez Zamawiającego
w trakcie odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia zgłoszenia, wówczas
protokół odbioru zostanie podpisany przez strony po usunięciu przez Wykonawcę
wad,
f) koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części
po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę,
g) po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub jego części
wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy
tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
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§ 11
1. Wykonawca udziela na okres liczony od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń
2.
3.

4.

5.

i nie krótszy niż 6 miesięcy gwarancji ogólnej,
Reklamacje Zamawiającego
cego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie
dłuższym niż 7 dni licząc od daty ich zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy lub jego części objętych gwarancją
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego ich usunięcia
usunię bez względu
na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni przedmiot umowy na nowy, o
nie gorszych parametrach i wolny od wad.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia stwierdzonych i
zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego
części w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.
Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych
przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad Zamawiając
Zamawiającyy ma prawo zlecić usuniecie
wad przedmiotu umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody
powstałej w wyniku zwłoki.
§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie,

2.

3.
4.
5.
6.

nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią
kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % wartości
brutto umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania
przedmiotu umowy,
 z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych pr
przy
zy odbiorze oraz w okresie
gwarancji w wysokości 0,15 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 z tytułu zwłoki w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad w wysokości 0,15 %
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty
obciążeniowej w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
W przypadku
zypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych
niniejszą umową powyżej 14 dni Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu
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przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do
roszczeń i naprawienia
ia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych o
określonych w
Kodeksie Cywilnym.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powstałe z winy
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia zwłoki z winy Zamawiającego, u
uzgodnione
terminy wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową
przedłużone zostaną o czas zwłoki.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności jeśli:
a) Wykonawca nie wykonał
nał przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie
wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia
zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 3
dni licząc od dnia doręczenia faksem we
wezwania do wznowienia,
b) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub
zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
umowne,
c) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i
zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbiorów w terminie 7 dni licząc od dnia
zgłoszenia,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.
Zamawiający:
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Wykonawca:

