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SzP- ___________________ 
 

WZÓR UMOWY RU ____/17 
 

NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO  
 
 

zawarta w Katowicach w dniu ____________________ 2017 r. 
pomiędzy: 

 
SZKOŁĄ POLICJI W KATOWICACH 
ul. Gen. Jankego 276 
40-684 KATOWICE 
NIP: 9542309477 
REGON: 276676775 
 
reprezentowaną przez:  

___________________________________ 
___________________________________ 
 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 
a:  

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
reprezentowaną przez:  

___________________________________ 
___________________________________ 
 
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 
 
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ___________________ 2017 r. 
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.), zawiera umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego. Wykonawca dostarczy 
ciągnik rolniczy marki _______________________ wraz z wyposażeniem zgodnie ze złożoną ofertą 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Rok produkcji ciągnika rolniczego - 2017 r. 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe, ciągniku lub przedmiocie bez 

bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć pojazd (ciągnik rolniczy) określony w § 1 ust. 1. 
4. Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

niezbędne do prawidłowej eksploatacji pojazdu, a w szczególności: 
a) oryginalna instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim, 
b) dokumenty gwarancyjne, 
c) książka przeglądów serwisowych. 

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pojazd spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo 
o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

6. Wykonawca oświadcza, że pojazd będzie mógł poruszać się na drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania oraz w strefach ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie personel Zamawiającego odpowiedzialny za obsługę ciągnika 
(pisemny wykaz personelu wskazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu 
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niniejszej umowy). 
8. Termin i miejsce przeszkolenia pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę ustalony zostanie 

przez Strony w trakcie podpisania niniejszej umowy. 
9. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompletnie, z należytą starannością właściwą dla 

działalności objętej zakresem przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami, w terminie określonym w niniejszej umowie. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zadania osobom trzecim Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jego należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności 
odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z częścią 
zadania powierzoną przez Wykonawcę podwykonawcy. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres 
umowy wynikający z ust. 9. 

12. Wykonawca oświadcza, że ciągnik będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, 
jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten ciągnik i  że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 
§ 2 

Cena i warunki płatności 
1. Wartość zamówienia wynosi brutto: _______________ zł, (słownie: _________________________________ złotych, 

w tym podatek VAT 23%, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 
2. Zamawiający zapłaci należność za dostarczony pojazd po dokonaniu odbioru dostawy wg załącznika 

nr 5 do niniejszej umowy, na podstawie faktury wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę 
do siedziby Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. 

3. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego, stanowi on własność Wykonawcy, który ponosi 
w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub 
utratą pojazdu. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
5. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za termin 
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn zm.) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., nr 54, poz. 1221, z późn. zm.), w trzech 
egzemplarzach, wskazując jako płatnika Szkołę Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. Gen. 
Jankego 276, NIP: 9542309477. 

 
§ 3 

Odbiory i terminy 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy do dnia ____________________ 2017 roku. 
2. Strony ustalają, że miejscem dostawy pojazdu będzie teren Szkoły Policji w Katowicach, mieszczący 

się w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 276. 
3. Wykonawca dostarczy pojazd wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie normami, normatywami, z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, a w szczególności spełniające warunki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, ochrony 
życia, zdrowia i środowiska oraz wymagania określone w załączniku nr 3 do umowy. 

4. Przygotowany do odbioru pojazd będą miał wykonany przez Wykonawcę na jego koszt przegląd 
zerowy, co będzie potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu. 

5. Do odbioru pojazdu strony wyznaczą swoich upoważnionych przedstawicieli wskazanych § 6 ust. 4 
umowy. 

6. Terminie odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej trzy dniowym 
wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych. 

7. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonego 
pojazdu i podpisaniu protokołu odbioru pojazdu. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru w dniu przedstawienia Zamawiającemu 
przygotowanego pojazdu do odbioru.  

9. Za wszystkie szkody zaistniałe w pojeździe odpowiada Wykonawca do czasu podpisania protokołu 
odbioru pojazdu. 
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10. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez osoby upoważnione przez 
strony. Wzór protokołu stanowi integralną część umowy, sporządzony zostanie w trzech 
egzemplarzach (dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy). 

11. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem 
poprawności działania, a także weryfikacją przekazanej dokumentacji, przy udziale Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z wymogami 
określonymi w dokumentach oraz wymaganiach wskazanych w § 1 lub nie jest kompletny, posiada 
wady lub ślady uszkodzenia, bądź w przypadku wystąpienia braków w przekazywanej 
dokumentacji, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół 
zawierający przyczyny odmowy. Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru przedmiotu umowy 
wolnego od wad, uwzględniając techniczne możliwości wymiany, jednak nie dłuższy niż 5 dni 
od sporządzenia protokołu odmowy odbioru. Po dostarczeniu przedmiotu umowy bez wad 
Zamawiający dokona ponownego odbioru zgodnie z procedurą opisaną w § 3. 

13. Dzień odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wad jest terminem dostawy ciągnika. 
14. Postanowienia ust. 6 nie uchylają prawa Zamawiającemu do naliczenia kary umownej z tytułu 

opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, 
a w szczególności na jego silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, 
na okres _____ miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu, na powłokę 
lakierniczą, na okres ________miesięcy oraz na perforację elementów nadwozia, na okres ______ 
miesięcy. 

2. Czas naprawy tub wymiany przedłuża okres gwarancji. Gwarancji podlegają wszystkie elementy 
dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać 
go Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać specyfikację wykonanych czynności naprawczych 
oraz wykaz wymienionych podzespołów i części zamiennych. 

4. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne nie 
obejmujące materiałów eksploatacyjnych. 

5. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym bez 
wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się 
elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne 
płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe. 

6. Warunki gwarancji zaproponowane przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od warunków gwarancji 
producenta pojazdu. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu usterki (w okresie gwarancji) Zamawiający niezwłocznie zgłosi 
Wykonawcy a następnie naprawy zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami gwarancji dla 
oferowanej marki pojazdu. 

8. Mycie ręczne pojazdu nie będzie skutkowało utratą ani ograniczeniem gwarancji. 
9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 
10. W przypadku wymiany części, zespołów lub podzespołów podlegających gwarancji termin 

gwarancji biegnie dla nich na nowo. 
11. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w punktach wskazanych 

przez Wykonawcę według wyboru Zamawiającego. 
12. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin 

od chwili zgłoszenia awarii. 
§ 5 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy, będą naliczane kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% wartości brutto wskazanej w § 2 ust. 1 
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umowy  
b) w razie zwłoki w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 

w wysokości 0,5% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jeśli opóźnienie trwało 
nie dłużej niż 10 dni, – w sumie nie więcej niż 5% wartości brutto zamówienia. Po osiągnięciu 
5% wartości brutto zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia 
od umowy zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Ust. 3 nie ma zastosowania w razie wystąpienia 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 powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. Zapłata kar zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b) umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 
przedmiotu umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej. 

6. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 
na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu 
i jego wysokości. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminów 
wskazanych na jego realizację z naliczeniem kar umownych wskazanych w § 5 ust. 2 umowy. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca oświadcza, że zastosowane (wprowadzone) rozwiązania adaptacyjne nie będą naruszać 

praw autorskich, patentów oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 
2. W przypadku wyżej wymienionych naruszeń wszelką odpowiedzialność za ich skutki ponosić będzie 

wyłącznie Wykonawca. 
3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby 

trzecie. 
4. Do bieżącej współpracy związanej z realizacją umowy strony wyznaczą swoich upoważnionych 

przedstawicieli: 
Zamawiający: 
________________________________ 

________________________________ 

 

Wykonawca: 

________________________________ 

________________________________ 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym 
właściwym rzeczowo dla Zamawiającego. 

8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – informacja techniczna dla pojazdu; 
Załącznik nr 2 – protokół odbioru pojazdu; 

9. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, numeru faksu 
lub adresu e-mail. 

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


