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ZAŁ ĄCZNIK NR 6 

 
Wzór umowy 

 
 

Umowa Nr …………… 2011 
 
 
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Zamawiającym tj. Gminą Byczyna ul. Rynek 1, 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Gminy – Pani Wiesławy RóŜewskiej, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a Dostawcą tj.: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................................................… 

( nazwa firmy, forma prawna, adres) 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................…………………… 
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w dniu .............postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 
§ 1 

Przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowej rębarki zgodnie z ofertą i warunkami SIWZ . 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od 1 sierpnia 2011 r. do 12 sierpnia 2011 r. 
§ 3 

Do obowiązków dostawcy naleŜy: 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Gminy Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna na 
własny koszt.  
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§ 4 
Gwarancja: 
Dostawca udziela gwarancji: 
- przeglądy i naprawy w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w ksiąŜce gwarancyjnej 
- konieczność podjęcia działania związanego ze zgłoszeniem usterki – w terminie 3 dni roboczych od 
momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia (równieŜ z uwzględnieniem zgłoszenia otrzymanego 
faxem) 
- obowiązek dokonania naprawy w terminie 14 dni 
- gwarancja ulega przedłuŜeniu o okres, w którym sprzęt podlegał naprawie 
 

§ 5 
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy. 
2. Dostawca oświadcza, Ŝe rębarka będąca przedmiotem umowy jest wolna od wad prawnych oraz 
praw osób trzecich, Ŝe nie stanowi równieŜ przedmiotu zabezpieczenia. 
3. W przypadku niewykonanie lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę jest 
on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania zamówienia przez Dostawcę. 
5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
6. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Dostawcę Zamawiający moŜe Ŝądać kary 
umownej w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki Dostawcy. 
7. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od 
Dostawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Dostawcę kary umownej szkody za zasadach 
ogólnych. 
8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 7 niniejszej 
umowy, Dostawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

 
§ 6 

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 
brutto.................................................zł 
( słownie: ................................................................) w tym podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 
§ 7 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej po podpisaniu protokółu 
odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. 
2. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu. 
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3. Płatność nastąpi przelewem na konto dostawcy podane w fakturze. 
 

§ 8 
1.Dostawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 
………………………………………………………………………........ 
2.Zamawiający oświadcza , Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 
NIP: 751 175 01 02 

§ 9 
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie moŜe być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 
bez zgody Zamawiającego. 

§ 10 
Dostawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
§ 12 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Dostawcy. 

§ 13 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Załącznikami do niniejszej umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta. 

 
§ 15 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibą Zamawiającego. 

 
§ 16 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
 
DOSTAWCA:               ZAMAWIAJĄCY: 


