
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

WZÓR UMOWY 

 

w Lusławicach w dniu ………………….. 2022 roku pomiędzy: 

 

Europejskim Centrum Krzysztofa Pendereckiego z siedzibą w Lusławicach 250, 32-840 Zakliczyn posiadającym 

NIP: 873-30-86-616, REGON: 120134472, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 60/2005 

reprezentowanym przez: 

 

Adama Balasa –  Dyrektora Europejskiego Centrum Krzysztofa Pendereckiego 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a   

 

………………………….  z siedzibą ….…, reprezentowaną przez: …….………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

Strony zawarły niniejszą umowę, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego pisemnej 

oferty Wykonawcy z dnia ___________________ złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ECM-4/2022, zrealizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu przez Wykonawcę ciągnika rolniczego (zwanym 

dalej „Pojazdem” lub „Przedmiotem umowy”), wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

spełniającym warunki, o jakich mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych, o 

parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 1 do umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Dostarczony Pojazd musi być fabrycznie nowy, bezwypadkowy, kompletny, wolny od wad, w tym wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto, pełnowartościowy oraz nie noszących 

znamion użytkowania. 

3. Wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego Pojazdu niewymienione w załączniku nr 1 do Umowy nie 

będą gorsze niż oferowane w podstawowej wersji danego modelu oferowanej przez producenta. 

4. Ubezpieczenie Pojazdu zostanie zawarte przez Zamawiającego we własnym zakresie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia Przedmiotu umowy aż do momentu jego 

protokolarnego przekazania Zamawiającemu w miejscu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 

Pojazd na czas jego przechowywania i przewozu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi na 

 



 

Zamawiającego po dokonaniu jego wydania i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Strony. 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Pojazdu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Przekazanie Pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn Ewentualna 

zmiana miejsca dostawy wymaga uprzedniego uzgodnienia Stron w formie pisemnej. Zmiana taka nie stanowi 

istotnej zmiany postanowień Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3. Dostawa Pojazdu zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w dniach roboczych, tj. od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego, w 

godzinach 8:30 — 15:30. Termin dostawy zostanie ustalony pisemnie lub e-mailem na co najmniej 2 dni 

robocze przed planowaną datą dostawy. 

4. Wykonawca w chwili wydania Pojazdu przekaże Zamawiającemu dwa komplety kluczyków, kompletną 

dokumentację Pojazdu, książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa 

homologacji, dokumentację techniczną oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji Pojazdu. 

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru, określający zgodność Pojazdu 

z warunkami Umowy, w tym ze specyfikacją techniczną. Protokół odbioru zostanie podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z zapewnieniem przez 

Wykonawcę, że Pojazd nie posiada wad. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze niezgodności Pojazdu z Umową lub innego 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności niezgodności ze specyfikacją 

techniczną lub braku dokumentów i wyposażenia, o których mowa w ust. 4 lub uszkodzeń Pojazdu lub 

niesprawności techniczno-użytkowej Pojazdu lub jego części, zostanie to stwierdzone na piśmie w odrębnym 

dokumencie. Zamawiający może wówczas odmówić odbioru Pojazdu. Wykonawca jest zobowiązany na swój 

koszt i ryzyko do wymiany Pojazdu na wolny od wad, dostarczeniu Pojazdu zgodnego z Umową lub 

dostarczeniu brakującej dokumentacji/wyposażenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałych okolicznościach odmowy odbioru. Jeśli w wyniku odmowy odbioru Pojazdu, 

przekroczony zostanie termin, o którym mowa w ust. 1, poczytywać się będzie to za zwłokę Wykonawcy. 

7. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 6 powtórzy się, tj. wystąpi po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności. 

Zamawiający może wówczas naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa  

w § 5 ust. 2. 

8. Odmowa przez Zamawiającego odbioru Pojazdu do chwili dostarczenia przez Wykonawcę Pojazdu wolnego 

od wad i zgodnego z Umową nie będzie traktowana jako pozostawanie w zwłoce w odbiorze Pojazdu przez 

Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wartość Przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi 

netto: PLN (słownie: ....................................  zł, brutto ............................  PLN (słownie: 

 ............................................ zł). 



 

2. Łączna kwota brutto określona w ust. 1 musi uwzględniać wszystkie elementy kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Łączna kwota brutto określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy znajdujący się na tzw. „Białej Liście podatników VAT„ 

o numerze PL ................................................................................................  

5. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Warunkiem wystawienia faktury jest przekazanie Pojazdu na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego 

podpisanego bez uwag, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Dostarczony Pojazd objęty jest gwarancją producenta przez okres minimum 24 miesięcy bez limitu mth. 

2. Bieg terminu gwarancji Pojazdu rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 

ust. 5, podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny Pojazdu, na zasadach przewidzianych przez producenta, 

w miejscowości najbliższej dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Przedmiot umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Termin rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 

ust. 5 umowy, podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. 

5. Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Wykonawca w ramach gwarancji oraz rękojmi zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy lub wymiany 

części w Pojeździe będącym Przedmiotem umowy (powyższe uwzględnia również koszty robocizny). 

§ 5 

1. Sprzedający zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% 

ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Pojazdów nie więcej jednak niż 10 % 

łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. Kara umowna będzie potrącona z przysługującego 

Sprzedającemu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Sprzedający zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % 

łącznej ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w 

przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 7. 

3. Maksymalna łączna wysokość kary umownych nie może przekraczać 15 % łącznej ceny brutto, o której mowa 

w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości, jeśli 

szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 

§ 6 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania 

nowego postępowania, w następujących sytuacjach: 



 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jakie mają zastosowanie do zamówienia stanowiącego 

przedmiot Umowy – zmiana stosowna do wprowadzanych rozwiązań prawnych; 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana 

ceny brutto; 

c) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

d) zmiany terminów płatności; 

e) pojawienia się okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i charakterze: 

a) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pod lit. a) 

niniejszego paragrafu; 

b) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pod lit. b (zmiana 

ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku), lit. c 

(zmiana uzależniona od zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy), lit. d (zmiana polegająca na wydłużeniu bądź skróceniu terminów płatności), lit. e 

(zmiana polegająca na zwiększeniu bądź zmniejszeniu wynagrodzenia w zależności od okoliczności 

nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy); 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 powyżej, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach 

przewidzianych w ustawie Pzp. 

4. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie informacje, dane, dokumenty, specyfikacje, 

prezentacje, założenia dot. transakcji, itp. uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy (zwane dalej 

Informacjami Poufnymi), niezależnie od tego czy Informacja Poufna jest ustna czy pisemna czy utrwalona w 

jakiejkolwiek innej postaci.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim oraz 

uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych. 

3. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w związku z wykonywaniem Umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w wypadku, gdy obowiązek ujawnienia 

treści Umowy lub w/w informacji wynika z przepisów prawa lub z orzeczenia uprawnionego do tego organu.  

5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po ustaniu mocy niniejszej Umowy. 

§ 8 

1. Przez „Siłę wyższą” Strony rozumieć będą wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Zamawiający nie ma wpływu, wystąpieniu której Zamawiający, działając racjonalnie, nie mógł zapobiec ani 

przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć i przeciwstawić oraz której Zamawiający działając 

racjonalnie nie mógł uniknąć lub jej przezwyciężyć, która nie może być zasadniczo przypisana Zamawiającemu 

oraz jest od niego niezależna. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego uznaje się 



 

trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, stany zagrożenia epidemicznego, pandemie, 

epidemie i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, inne zdarzenia 

spowodowane siłami przyrody, strajki, działania wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe, awarie na 

usunięcie których nie ma wpływu którakolwiek ze Stron. Za Siłę wyższą uważa się również ograniczenia 

administracyjne związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone po dniu zawarcia niniejszej umowy.  

2. Obowiązkiem każdej ze Stron bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 48 godzin, zawiadomienie drugiej Strony o 

przypadku Siły wyższej, chyba że Siła wyższa związana jest z wprowadzeniem aktu normatywnego lub 

opublikowanych zaleceń wydanych przez organy administracji publicznej. Brak takiego zawiadomienia 

oznaczać będzie, że Siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona 

zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Siły wyższej Zamawiający podejmie wszystkie kroki w 

rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania Siły wyższej na przedmiot 

Umowy. 

3. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w 

ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem Siły wyższej. 

§ 9 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie, w przypadku, gdy Strony nie 

dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiający. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 - oferta Wykonawcy 

 


