
Znak: ………………………………. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR  …………………..……….

zwana dalej Umową, zawarta w dniu ………………………..…… w Giżycku pomiędzy:
Giżyckim Centrum Kultury ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko , NIP 8451033603, REGON 
000687416,
reprezentowanym przez:
Martę Dąbrowską – Dyrektora,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.........................................................................................…….....................................................,
reprezentowanym przez:
................................................................. - ………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej Stronami,
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Uwzględniając postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) Zamawiający zleca,  a
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ciągnika komunalnego z osprzętem.

2. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę i przeniesie na własność Zamawiającego ciągnika
komunalnego z osprzętem, tj. pługiem do odśnieżania, kosiarką rotacyjną oraz przyczepką
jednoosiową, o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisanymi w zapytaniu ofertowym
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

3. Dostawa  ciągnika  komunalnego  z  osprzętem nastąpi  do  placówki   zamawiającego,  tj.
Twierdzy  Boyen w Giżycku przy ul.  Turystycznej  1,  w dniach  pracy Zamawiającego,
własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  Umowy zgodnie  z  zasadami  współczesnej
wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych Umową warunkach.

§ 2
   Termin wykonania Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia 30 kwiet-
nia 2021 roku.

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawia-
jącego bez zastrzeżeń protokołu odbioru ciągnika komunalnego z osprzętem.

3. Minimum  na  jeden  dzień  roboczy  przed  dostarczeniem  ciągnika  komunalnego  z
osprzętem Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dniu i godzinie ich dostarczenia.

§ 3
Wynagrodzenie i zasady jego płatności

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie
w  wysokości  …………………………………………………………………….  złotych
brutto  (słownie:  ………………………………………………………………………….
złotych), w tym należny podatek VAT.

2. Wykonawca za realizację  przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie obli-
czone na podstawie cen zawartych w złożonej ofercie – załączniku nr 2 do Umowy.
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3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.

4. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  przelewem  na  rachunek
bankowy podany na fakturze, w czterech równych ratach, w terminie nie dłuższym niż 30
dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiające-
go.

5. Wykonawca  wystawi  fakturę  na  następującego  płatnika:  Giżyckie  Centrum
Kultury ul. Konarskiego 8, 11 – 500 Giżycko , NIP 845-10-33-603.

6. Spełnienie  świadczenia przez Zamawiającego nastąpi  w dniu obciążenia ra-
chunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony w ramach realizacji przedmiotu Umo-
wy ciągnik z osprzętem na okres ………..…. lat.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie Strony
bez zastrzeżeń protokołu odbioru ciągnika z osprzętem.

3. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia usterki,
czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do dnia usunięcia
usterki lub, jeżeli usterka  była istotna, biegnie na nowo.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) bezpłatnego usuwania usterek, jakie wystąpią w dostarczonym ciągniku lub osprzęcie w

okresie gwarancji,
2) podjęcia naprawy w okresie gwarancji w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki i

wykonania naprawy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki do punktu
serwisowego; zgłoszenia usterek dokonywane będą do punktu serwisowego faksem lub
pocztą elektroniczną,  w tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........................  oraz
adres  e-mail  ................................  dostępny  w godzinach  pracy  Zamawiającego;
zgłoszenia  przesłane  po  godzinach  pracy  serwisu  traktowane  będą  jak  wysłane  w
najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu serwisowego,

3) naprawy  w  okresie  gwarancji  uszkodzonego  ciągnika  lub  osprzętu w  miejscu  ich
użytkowania,  a  jeśli  naprawa  będzie  wymagała  przewozu  ciągnika  lub  osprzętu do
punktu serwisowego, to przewóz o którym mowa wyżej, jak i zwrot naprawionego cią-
gnika lub osprzętu do miejsca użytkowania, leży po stronie Wykonawcy i odbywać się
będzie na jego koszt i w terminie określonym w pkt 2.

§ 5
Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony będą płacić następujące kary
umowne:

1) Zamawiający  zobowiązany jest  zapłacić  karę umowną Wykonawcy z tytułu
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego – w wysokości 15.000,00 złotych, z wyłączeniem okoliczności, o
których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:
a) z  tytułu  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15.000,00 złotych,
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b) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1 – w wyso-
kości  200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość
kary umownej za odstąpienie od Umowy,

c) z tytułu niedotrzymania terminów podjęcia naprawy lub/i wykonania skutecznej napra-
wy, określonych w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy w ramach gwarancji – w wysokości 200,00
zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za od-
stąpienie od Umowy.

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonaw-
cę,  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  Umowy,  co  nie  zwalnia  Wykonawcy  
z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Odstąpienie od Umowy
winno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, zawierać uzasadnienie i nastąpić w ciągu
30 dni licząc od dnia stwierdzenia naruszenia uzasadniającego odstąpienie.

3. Strony Umowy zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przy-
padku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub niena-
leżytego wykonania Umowy.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  potrącania  zastrzeżonych  kar  umownych  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, roz-
wiązania lub odstąpienia od niej.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z każdych sum należnych Wykonawcy.

§ 6
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zo-

bowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.
2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wyko-
rzystane zostaną podczas realizacji Umowy, w szczególności, poinformował ww. osoby fi-
zyczne o udostępnieniu danych osobowych Zamawiającemu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  zmiany  treści  Umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  w
postaci aneksu. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod
rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony Umowy poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy stanowią:
1) zapytanie ofertowe – załącznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.
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Zamawiający Wykonawca

4


