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Załącznik 6 

UMOWA nr ……/2021 

W dniu ........2021 r. w Węgrowie, pomiędzy:  

Powiatem Węgrowskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Węgrowie, 

z siedzibą: ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, reprezentowanym przez Marcina Gąsiorka 

– Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, przy  

kontrasygnacie Głównej Księgowej – Pauliny Roguskiej  

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

firmą …….. wpisaną do rejestru …… pod nr NIP ……, prowadzonego przez …….., zwaną 

dalej „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowaną przez ……… – Właściciela,  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy  

§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego,            

nr sprawy: DT.2610.3.2021, jest wykonanie następującego zadania: „Zakup 

doposażenia do Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie. Część I – Dostawa 

ciągnika, kosiarki tylno-bocznej i głowicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 

w Węgrowie”, „Część II – Dostawa kosiarki wraz z ramieniem wysięgnikowym na 

potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie” wg nomenklatury CPV: 

16720000-8 Ciągniki używane, 34390000-7 Akcesoria do ciągników, 16310000-1 

Kosiarki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć przedmioty Umowy tj. ciągnik, 

kosiarkę tylno-boczną, głowicę oraz kosiarkę wraz z ramieniem wysięgnikowym 

spełniające wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zgodne ze 

złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy.  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy, mowa jest o urządzeniu lub przedmiocie 

umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć ciągnik wraz z osprzętem 

lub kosiarkę wraz z ramieniem wysięgnikowym określone w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

 

Warunki umowy 

§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że jest: 
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1) właścicielem ciągnika, rok produkcji: …., stan licznika: ….. mtg o mocy silnika 

……. KM ..., przebieg…….., 

2) dostawcą nowej kosiarki tylno-bocznej, rok produkcji ……, typ ………., 

3) dostawcą nowej głowicy, rok produkcji ……., typ ………, 

4) dostawcą nowej kosiarki wraz z ramieniem wysięgnikowym, rok produkcji 

kosiarki ………., typ kosiarki ………., rok produkcji ramienia …….., typ 

ramienia …….. 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dostarczany osprzęt jest kompatybilny z 

ciągnikiem.  

2. Wykonawca oświadcza, że opisane powyżej urządzenia/sprzęty są wolne od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, 

nie występują w stosunku do nich jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzeniu, oraz 

nie są przedmiotami żadnego postępowania administracyjnego bądź cywilnego jak 

również nie są przedmiotami zabezpieczenia lub zajęcia z innego tytułu.  

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia spełniają warunki określone w SWZ.  

4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany i dostarczony w okresie 21 dni od dnia 

zawarcia Umowy. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się wraz z dostarczeniem 

dokumentów niezbędnych do rejestracji ciągnika, o których jest mowa w ust. 16 

niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca ustali telefonicznie z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy 

z 2 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa musi nastąpić w dzień roboczy (tj. poniedziałek 

– piątek w godzinach 700 – 1400).  

6. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na bazę Zarządu Dróg Powiatowych                         

w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.  

7. Sprzedaż i dostawa obejmuje koszt zakupionych sprzętów, w tym również koszty 

transportu urządzeń do wyznaczonego miejsca w ustalonym terminie.  

8. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 

przez obie strony.  

9. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu 

przez niego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

Zamawiający ma prawo sprawdzenia stanu technicznego urządzenia oraz zgodności 

jego parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami określonymi w SWZ.  

Podczas czynności odbiorowych Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia 

prób technicznych ciągnika z osprzętem oraz jazdy próbnej.  

10. Odbioru urządzenia dokonają osoby wyznaczone przez Zamawiającego w dniach pracy 

Zamawiającego. 

11. Stwierdzenie w dowolnym momencie podczas czynności odbioru usterek, wad lub 

niezgodności z SWZ lub Umową przedstawionego do odbioru urządzenia lub 

wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszych czynności do czasu 

usunięcia nieprawidłowości, wad lub usterek. Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich stwierdzenia.  

12. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po spełnieniu 

wymogów zawartych w SWZ i Umowie.  

13. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.  
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14. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, wad lub usterek w terminie określonym 

w ust. 11, Zamawiający ma prawo do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym.  

15. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić nieodpłatnie personel Zamawiającego                         

z obsługi urządzenia w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi urządzenia wraz 

ze wszystkimi jego funkcjami.  

16. Strony ustalają, że wraz z przedmiotem Umowy, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do jego przerejestrowania, tj. dowód 

rejestracyjny oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

17. Osobami zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:  

• ze strony Zamawiającego: Marcin Gąsiorek – tel. 602 661 583, 

• ze strony Wykonawcy: ……. – tel. ……….. 

 

Wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia  

§ 3  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

określone w ofercie przez Wykonawcę w kwocie brutto: 

Część I: 

1) ciągnik – ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie ….. zł, przy 

stawce podatku VAT ….%, 

2) kosiarka tylno-boczna -  ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie 

….. zł, przy stawce podatku VAT ….%, 

3) głowica - ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie ….. zł, przy 

stawce podatku VAT ….%, 

Łącznie Część I - ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie ….. zł, przy 

stawce podatku VAT ….%. 

Część II: 

1) kosiarka - ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie ….. zł, przy 

stawce podatku VAT ….%, 

2) ramię wysięgnikowe - ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie ….. 

zł, przy stawce podatku VAT ….%, 

Łącznie Część II - ……. zł słownie: … zł 00/100, w tym VAT w kwocie ….. zł, przy 

stawce podatku VAT ….%. 

2. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia w tym również koszty transportu urządzeń oraz inne, które nie 

zostały ujęte w niniejszej Umowie.  

4. Strony zgodnie postanawiają, faktura musi być wystawiona według poniższego wzoru: 

Nabywca: Powiat Węgrowski  

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, 

NIP: 8241765263 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie  
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ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.  

5. Faktura musi również zawierać klauzulę o treści 

: „Użytkownik: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie.” 

 

Warunki płatności  

§ 4  

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy zostanie wypłacone na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu dostawy oraz po 

potwierdzeniu odbioru przedmiotu Umowy protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie Strony Umowy.  

2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie uiszczone 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni, licząc 

od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz                                

z właściwym protokołem odbioru przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr ………. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.  

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający może potrącać kary umowne z wszelkich wierzytelności Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania osobnej zgody Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę.  

 

Kary umowne  

§ 5  

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Umowy w formie 

kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia                               

w dostawie ponad termin umowny dostawy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki 

w realizacji warunków Umowy, licząc od całego wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w jakikolwiek sposób – w tym odstąpienia 

od niej – przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 

umowną  w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego całego 

przedmiotu umowy, a określonego w §3 ust.1. 

4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto 

dotyczącego całego przedmiotu umowy, a określonego w §3 ust.1. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
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7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się 

pokryć je w pełnej wysokości.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

9. W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, przede 

wszystkim w przypadku, gdy urządzenie nie będzie spełniało warunków oferowanych 

przez Wykonawcę a określonych w SWZ, a nie będzie możliwe dokonanie zmian, 

usunięcie nieprawidłowości, wad lub usterek, o których jest mowa w § 2 ust. 11 

niniejszej Umowy. 

10. Prawo umownego odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu przez okres 

jednego roku od dnia zawarcia umowy.  

 

Informacja o ochronie danych osobowych  

§ 6  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,                                       

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy                          

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), która podlega 

udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.  

2. Wykonawca (w przypadku bycia osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) 

wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w 

niniejszej Umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781 ze zm.) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób 

danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla 

celów innych niż realizacja Umowy.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego            

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych 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 r.), dalej „RODO”, a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.  
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Postanowienia końcowe  

§ 7 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązane są kierować swoje roszczenia na piśmie w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia 

roszczenia.  

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na 

otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może 

zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu na 

siedzibę Zamawiającego.  

3. W przepisach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zmawiającego i dwa dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 


