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UMOWA NR…/………../2019

WZÓR

Zawarta  w  dniu  ........................ w Lubartowie

pomiędzy :

Gminą Miasto Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, NIP 714 190 11 86, w imieniu którego działa
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Lubartowie ul. Lubelska 68, zwanym dalej MOSiR, reprezentowana przez
Dyrektora MOSiR – Anetę Symbor na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 26.11.2019
r.,  dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a

..................................................................................................................................  zarejestrowanym  w  Sądzie
…………………… KRS ……..……….. Regon: ..............         NIP:...................   z  siedzibą  w   .............................. .....
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
..................................................................................

Wspólnie zwane dalej Stronami.

w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości
mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przepisów tej ustawy nie
stosuje się, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest  sprzedaż i  dostawa kosiarki wrzecionowej świadczenie usług serwisowych w
okresie gwarancji.

2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

1. sprzedaż i dostawę kosiarki wrzecionowej o parametrach zgodnych z ofertą Wykonawcy i szczegółowo
opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie, obsługi, napraw i konserwacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy,

3. rozruch mechaniczny i próby eksploatacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

4. wykonywanie przeglądów i napraw w okresie gwarancji, zgodnie z treścią umowy i karty gwarancyjnej
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  w  języku  polskim:  instrukcję  obsługi,  książkę

gwarancyjną, dokumentację DTR oraz wykaz części zamiennych w wersji papierowej lub elektronicznej wraz
z   wykazem  materiałów  eksploatacyjnych  oraz  materiałów   naturalnie  zużywających  się  oraz  inne
dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji  .

§2
WARUNKI I TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  umowy ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru
prowadzonej  działalności,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  przepisami  prawa,
a także wymogami Zapytania Ofertowego i Oferty Wykonawcy stanowiących integralną część umowy jako
jej załączniki.

2. Miejscem dostawy i wykonania przedmiotu umowy będzie MOSiR Lubartów, Stadion, ul Parkowa.
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3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 27.12.2019 r.

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego za wykonanie umowy jest:

a)

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

a)

Niniejsze postanowienie nie stanowi umocowania do reprezentowania stron przy zmianie niniejszej umowy.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  poinformować  pisemnie  Zamawiającego  o  planowanej  dacie  dostawy
przedmiotu  umowy.  Powyższą  informację  Wykonawca  zobowiązany  jest  przesłać  Zamawiającemu
najpóźniej na trzy dni przed planowaną datą dostawy przedmiotu umowy.

6. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przystąpienia  do  odbioru  przedmiotu  umowy  zrealizowanego
zgodnie              z niniejszą umową w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do przekazania przedmiotu umowy.

7. Zamawiający  dokona  odbioru  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  dnia  rozpoczęcia  odbioru.  W  przypadku
stwierdzenia niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia lub wad, Zamawiający odstąpi od odbioru i
wezwie Wykonawcę do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z niniejszą umową w terminie nie
dłuższym niż 14 dni.

8. Zakończenie rozruchu mechanicznego, prób eksploatacyjnych i szkolenia potwierdzone zostanie protokołem
zdawczo-odbiorczym.

9. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  przeprowadzenia  szkolenia  personelu
Zamawiającego przez Wykonawcę.

10. Wszelkie korzyści i ciężary związane z używaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 łącznie
z  przypadkowym  jego   uszkodzeniem lub utratą,  a  także  prawo do  dysponowania  nim przechodzą  na
Zamawiającego po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.

11. Wykonawca odpowiedzialny jest  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku działania siły wyższej.

§3
CENA I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Za  wykonany  przedmiot  zamówienia,  określony  w  §  1  umowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie

ryczałtowe (cena) w kwocie:

Netto :

Brutto:

Słownie Brutto:.

2. Cena obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy a w szczególności: sprzedaż wraz z kosztami
transportu  i  ubezpieczenia  na  czas  transportu,  koszty  odprawy  celnej,  rozruchu,  gwarancji  jakości,
ubezpieczenia do chwili odbioru bez zastrzeżeń oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego, instrukcje
obsługi  i  pozostałą  dokumentację  przedmiotu  umowy.  Ustalona  kwota  wyczerpuje  wszelkie  roszczenia
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy,  przy  czym Wykonawca  nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę kosztów, które można było
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i  należało przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, któremu w takiej sytuacji,  z tytułu ewentualnego
zwiększenia kosztów, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia o zwiększenie wysokości
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 1.

3. Na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń  Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę
brutto,  o  której  mowa  w  ust.  1,  a  Zamawiający  dokona  płatności  za  fakturę  przelewem  na  konto
Wykonawcy podane na fakturze. Płatność nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo  wystawionej  faktury  za  potwierdzeniem.  Za  datę  zapłaty  przyjmuję  się  datę  obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się umieścić na fakturze symbol i numer niniejszej umowy.

§ 4

Prawo własności oraz prawo do dysponowania przedmiotem umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem
podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego z wydania i odebrania przedmiotu umowy.

§ 5
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3
ust. 1 z tytułu wykonania przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3
ust. 1  z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w  przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w § 7
ust. 5 i 6.

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

§6
OBSŁUGA SERWISOWA,GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest  fabrycznie nowy/poekspozycyjny z przepracowanymi
……..  motogodzinami*,  sprawny  i  zostanie  dostarczony  bez  wad  wpływających  na  jego  prawidłowe
funkcjonowanie a także posiada wymagane przez prawo wszelkie zaświadczenia i certyfikaty (np. takie jak
Certyfikat  Unii  Europejskiej  CE)  dopuszczające  do  obrotu    i  użytkowania  zgodnie  z  wymogami
Zamawiającego.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji  na okres: ……….. miesięcy licząc od dnia wydania i
odebrania  (podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  bez  zastrzeżeń)  oraz  rękojmi  na  okres  ……….
miesięcy. Strony zrównują okres rękojmi Wykonawcy z okresem udzielonej  przez Wykonawcę gwarancji
jakości, z zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego  powyżej i nie jest limitowany
liczbą motogodzin.

3. Celem  wykonania  napraw  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapewni  upoważnionemu  personelowi
Wykonawcy  niezbędny  dostęp  do  przedmiotu  umowy  w  uzgodnionych  uprzednio  z  Zamawiającym
terminach.

4. Wszystkie przeglądy w okresie gwarancyjnym są wykonywane na koszt Wykonawcy z wyłączeniem kosztów
materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się, który zostanie poniesiony przez Zamawiającego.
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Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do wykonania min 2  przeglądów w roku w okresie
gwarancji.

5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych działań
serwisowych, w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze, od zgłoszenia faktu wystąpienia usterki lub wady
przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) , faksem lub telefonicznie. Gwarantowany czas usunięcia
uszkodzenia wynosi 7 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia
Wykonawcy w terminie usunięcia wad Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości  0,1%  wartości  netto  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień
opóźnienia, § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Gwarancją  Wykonawcy  objęte  są  wszystkie  elementy  przedmiotu  umowy,  także  wykonane   przez
podwykonawców.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo
dokonał  istotnych napraw rzeczy objętej  Gwarancją  Jakości  okres gwarancji  biegnie  na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy  wolnej  od wad lub zwrotu rzeczy naprawionej.  Przez istotne naprawy rozumie się  
w  szczególności:  wymianę  silnika,  ponad  20% elementów  blacharskich  w  związku  z  korozją.  W innych
wypadkach termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w ciągu którego  wskutek  wady rzeczy objętej
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać, przy czym na wymienione w ramach naprawy
gwarancyjnej podzespoły Wykonawca niezależnie udziela 6 miesięcznej gwarancji, której termin nie może
jednak zakończyć się przed upływem gwarancji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca  odpowiada  za  wady  również  po  upływie  okresu  gwarancji,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomił
Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji.

9. Wykonawca zapewnia odpłatną dostawę części zamiennych przez okres 3 lat od upływu okresu gwarancji
jakości, przy czym obowiązek ten może zostać wykonany również przez pisemne wskazanie dostawcy części.

10. Jeżeli  Okres  Gwarancji  Jakości  udzielonej  przez  producenta  jest  dłuższy  niż  Okres  Gwarancji  Jakości
udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji
Jakości  udzielonej  przez  Wykonawcę  do  przeniesienia  na  Zamawiającego  uprawnień  wynikających  z
gwarancji jakości udzielonych przez producentów.

11. Zamawiającemu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od gwarancji jakości.

§ 7
ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.    Zmiana treści umowy, albo wprowadzenie do niej nowych postanowień, wymaga formy pisemnej i zgody
obu stron, pod rygorem nieważności.

2.    Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym
lub za potwierdzeniem ich złożenia.

3.    Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy  
  w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem

 i innymi postanowieniami umowy.

4.  Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych
poniżej:

a) zmiana wykonania terminu umowy - w przypadku :
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-  niedotrzymania  pierwotnego  terminu  realizacji  umowy wynika  z  napotkania  przez  Wykonawcę  lub
Zamawiającego  okoliczności  niemożliwych  do  przewidzenia  i  niezależnych  od  nich,  np.  wystąpienia
zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne
itp.), o okres trwania okoliczności wywołanych siłą wyższą udokumentowanych w sposób właściwy przez
Wykonawcę,.

     W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności,  w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji
zamówienia,  termin  wykonania  umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

b) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

c)  wykonawcę,  któremu  zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma  zastąpić  nowy  wykonawca  w  wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub też w
wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich
dokonania. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może
odstąpić  od umowy w terminie 30  dni  od dnia  powzięcia  wiadomości  o tych  okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy, jeżeli  Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia
umowne,  właściwe  przepisy  prawa,  zalecenia  uprawnionych  podmiotów,  pomimo  wezwania
Zamawiającego do zaniechania wymienionych naruszeń, terminie 30 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

2. Zamawiający bez dodatkowego wezwania ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wysokość
kary umownej obciążającej  Wykonawcę na podstawie  § 5 ust.  1 osiągnie 10% wartości   wynagrodzenia
z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Co nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia
uprzednio naliczonych kar umownych.

§8
PODWYKONAWCA

1. Strony  uzgadniają,  że  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy
z  zastrzeżeniem  jednak  pełnej  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  realizację  umowy  i  nadzór  nad
podwykonawcą.

2. Zlecenie wykonania części  prac Podwykonawcom nie zmienia treści  zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  prac.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,
zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania  każdego  Podwykonawcy  i  jego  pracowników  lub  jego
przedstawicieli jak za swoje własne.

3. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców obciążają
Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  pisemnie  poinformować  Podwykonawców  o  warunkach  niniejszej
umowy.
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§ 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej
umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych przepisów szczególnych.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte
lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 – Wzór Karty Gwarancyjnej

Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do Umowy Nr .......................

WZÓR
KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja Jakości )

...................................................................................................................................................
/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji jakości

na ………………………………. w ramach realizacji zamówienia:

„Zakup i dostawę kosiarki wrzecionowej

Wykonanego wg Umowy Nr ................... z dnia ......................

 na  okres  ……….  miesięcy  na  ………………………….  (przedmiot  umowy),  od  dnia  wydania  i  odebrania
(podpisania) protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

WARUNKI  GWARANCJI:

1. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy/ poekspozycyjny z przepracowanymi
…….. motogodzinami  ,  sprawny  i  został  dostarczony  bez  wad  wpływających  na  jego  prawidłowe
funkcjonowanie a także posiada wymagane przez prawo wszelkie zaświadczenia i certyfikaty (np. takie jak
Certyfikat  Unii  Europejskiej  CE)  dopuszczające  do  obrotu  i  użytkowania  zgodnie  z  wymogami
Zamawiającego.

2. Wykonawca w  okresie  gwarancji  usunie  usterkę  lub  uszkodzenie  na  własny  koszt  niezwłocznie  po
otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego.

3. Wszystkie przeglądy w okresie gwarancyjnym są wykonywane na koszt Wykonawcy z wyłączeniem kosztów
materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się, który zostanie poniesiony przez Zamawiającego.
Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do wykonania min. …… przeglądów.

4. Wykonawca w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych działań
serwisowych, w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze,  od zgłoszenia faktu wystąpienia usterki lub wady
przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) , faksem lub telefonicznie. Gwarantowany czas usunięcia
uszkodzenia wynosi 7 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

5. Gwarancją  Wykonawcy  objęte  są  wszystkie elementy  przedmiotu  umowy,  także  wykonane  przez
podwykonawców.

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo
dokonał  istotnych napraw rzeczy objętej  Gwarancją  Jakości  okres gwarancji  biegnie  na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu rzeczy naprawionej. Przez istotne naprawy rozumie się w
szczególności:  wymianę  silnika,  ponad  20%  elementów  blacharskich  w  związku  z  korozją.  W  innych
wypadkach termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu którego wskutek  wady  rzeczy  objętej
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

7. Z zastrzeżeniem pkt 5 na wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej podzespoły Wykonawca udziela 6
miesięcznej  gwarancji,  której  termin  nie  może  jednak  zakończyć  się  przed upływem  gwarancji  na  całe
urządzenie.

8. Wykonawca  odpowiada  za  wady  również  po  upływie  okresu  gwarancji,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomił
Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem gwarancji.

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie  obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej
eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego wynikłych na skutek:

a) eksploatacji  urządzeń  przez  Zamawiającego  niezgodnej  z  jego  przeznaczeniem,  w  związku  z
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń,
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b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub
inne nieuprawnione osoby).

                                                                          
......................................................................               Imię Nazwisko.........................................................
           ( pieczątka adresowa Wykonawcy )

Miejscowość i data .........................................                Podpis.....................................................................   
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony    

                     aktem rejestrowym  lub upoważniony pełnomocnik/
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