Załącznik nr 2
do zaproszenia ofertowego

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr …../2019
w dniu ………………….. w Kościerzynie pomiędzy
Powiatem Kościerskim
z siedzibą w Kościerzynie ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,
w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie
z siedzibą przy ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna
w imieniu którego działa
Wiesław Ulatowski – Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie
przy kontrasygnacie
Bożeny Wolskiej - Głównej Księgowej CUW w Kościerzynie
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” na podstawie dokonanego przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zaproszeniu ofertowym z dnia
……………………… została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa ciągnik rolniczy, rok produkcji:
……………, marka ……………………..…..., model ……………………….. .
2. Wykonawca oświadcza, ze pojazd, o którym mowa w ust. 1 spełnia wymagania
określone dla niego w zaproszeniu do składania ofert z dnia……………..
3. Formularz ofertowo-cenowy złożony przez Wykonawcę z dnia ……………2019 r. na ww.
postępowanie stanowi integralną część umowy.
§ 2.
Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
§ 3.
1. Na opisany w § 1 przedmiot umowy, Wykonawca udziela gwarancji na silnik i podzespoły
mechaniczne obejmująca wszystkie elementy pojazdu – na okres 1 miesiąca,
Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wraz z pojazdem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty konieczne do
zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu, jeżeli pojazd, który został
przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą,
jest uszkodzony, jest niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po
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uruchomieniu nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów niezbędnych do jego
zarejestrowania.
4. Strony zgodnie ustalają, iż pojazd uważa się za wydany w dacie jego odbioru bez
zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do jego odbioru.
§ 4.
Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
a) po stronie Zamawiającego: ……………………………………………..
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………….
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości: ……………………… zł netto, …………….. zł VAT, ……………………zł brutto,
słownie
brutto:
……………………………………………………………………………………….
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne opłaty związane z realizacją
przedmiotu zmówienia i zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru
przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
5. Faktura wystawiana przez Wykonawcę powinna zawierać oznaczenia:
Nabywca usługi:
Powiat Kościerski
ul. 3 Maja 9C
83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-69-055

Odbiorca faktury:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Drogowców 2
83 – 400 Kościerzyna

6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6.
1. Strony ustalają wysokość kar umownych jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w
następujących przypadkach:
a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20%
wartości brutto przedmiotu zamówienia,
b) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wydaniu
przedmiotu umowy.
2. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonana płatności w terminie określonym w § 5
niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7.
1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2.
2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do
zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej
w trakcie trwania umowy,
3. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane
pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z przeznaczeniem jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

