
 

 

Załącznik nr 4 

UMOWA DOSTAWY 

 

w dniu  ….. .03.2023r.  w Raciborzu  pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, kapitał zakładowy 10 536 000 zł, 

nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744,  

reprezentowanym przez: 

 

Prezesa Zarządu  –  Bogdana Gawliczek 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym  

 

a 

………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………………………………………………………………,   

zarejestrowaną …………………………………………………………………………, 

pod nr …………………………, nr NIP: ……………….., REGON: ………………...,  

konto bankowe …………………………………..Nr …………………………………, 

reprezentowanym przez : 

 

1.  …………….  –  ……….……………. 

 

2. ……….…….. –  ……………………..  

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 

W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o 

wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych  (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 

1710 z póź. zm) zwanej dalej ustawą, rozstrzygnięte w dniu………....…. została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

 

Przedmiotem zamówienia  jest sprzedaż fabrycznie nowego wielozadaniowego ciągnika 

rolniczego z napędem 4x4, w kredycie 0%, na potrzeby Oddziału Zieleni Miejskiej, 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu . 

 

§ 2 

 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nowy ciągnik rolniczy marki 

…………………, typ ………………. z kabiną, o ukompletowaniu i z wyposażeniem 

zgodnie z warunkami i wymogami Zamawiającego (przyjętymi przez Wykonawcę) 

wyspecyfikowanymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

§ 3 

 

Strony ustalają : 
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1) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego przedmiot zamówienia, ciągnik rolniczy, wymieniony w § 2 umowy 

w terminie 7 dni od podpisania umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do wydania ciągnika na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

3) Ewentualne reklamacje dot. przedmiotu zamówienia stwierdzone podczas odbioru 

powinny być złożone w dniu jego odbioru i załatwione przez Wykonawcę w  

terminie 1 dnia. 

4) W przypadku późniejszego ujawnienia się wad nie stwierdzonych przy odbiorze, 

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia, a Wykonawca 

zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni 

od jej złożenia pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy jest jego własnością, bez 

jakichkolwiek wad, nie mają do niego prawa osoby trzecie nie jest przedmiotem 

żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

6) Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do Zamawiającego na teren zakładu 

w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10. 

7) Godziny dostawy przedmiotu umowy od 7:00 do 14:00. 

 

§ 4 

 

1.   Cena sprzedaży ciągnika marki ………………, typ ………….., określonego w § 2,  

      wynosi : 

…………………  złotych netto 

      (słownie: ……………………………………………………….. złotych netto) 
     

Do tak ustalonej ceny dostawy Wykonawca doliczy podatek VAT w aktualnie 

obowiązującej wysokości. 
 

2.   Strony ustalają następujące warunki i terminy płatności: 
 

1) Udział własny …….w wysokości …………………………zł netto 

          (słownie: ……………………………………………………….. złotych netto) 

    przelewem bankowym w terminie do ….. dni licząc od daty otrzymania faktury  

    VAT wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2) …………… rat równych 0% w całym okresie obowiązywania umowy w  

    wysokości …………… zł netto  

    (słownie: ……………………………………………………….. złotych netto) 

    płatne w terminie do ………………każdego miesiąca. 

     3) Do tak ustalonego udziału własnego i raty Wykonawca doliczy podatek VAT w  

         aktualnie obowiązującej wysokości. 
       

3.   Płatności, o których mowa wyżej Zamawiający dokona na konto Wykonawcy w  

      Banku ………………………….  Nr …………………………………………… 
 

4.   Cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie może ulec podwyższeniu w okresie 

      obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1) Na przedmiot umowy (ciągnik rolniczy) udzielona zostanie Zamawiającemu 

Gwarancja zgodna z warunkami oferty : 
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a) Gwarancja na pojazd 12 miesięcy,  

b) Gwarancja na silnik 12 miesięcy, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i  

     pogwarancyjnego w odległości nie większej niż 25 km od siedziby 

    Zamawiającego. 

d) Zgłoszenie naprawy może nastąpić telefonicznie lub mailem od poniedziałku                      

    do piątku w godz. 7:00 – 17:00, 

e) Czas reakcji serwisu 48 godziny od momentu zgłoszenia, 

f) Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, 

    paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych, 

 

§ 6 

 

1) Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego zobowiązuje się Wykonawcę do   

      rejestracji pojazdu na koszt Zamawiającego, jako własność Przedsiębiorstwa  

      Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, na podstawie upoważnienia i przekazanie  

      dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, nalepki legalizacyjnej w terminie 3  

      dni od podpisania protokołu. 

2) Wykonawca wraz z pojazdem przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi 

Zamawiającego n/w dokumentację: 

a) Instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, 

b) Książkę serwisową ciągnika, 

c)   Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne, 

d)   Certyfikat CE,  

e)   Komplet kluczy, 

f)   Smarownicę ręczną. 

 

§ 7 

 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitej ceny sprzedaży 

brutto określonej w § 4 umowy; 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% ceny sprzedaży brutto za 

każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki trwającej powyżej 14 dni 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy; 

- zwłoki w usunięciu usterek w wysokości 0,5% ceny sprzedaży brutto za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jej usunięcie. 

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

- gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% całkowitej ceny 

sprzedaży brutto określonej w § 4 umowy. 

3) Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną w 

przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych 

przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 8 

 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku 
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zapłaty kary umownej bądź też odszkodowania w razie wystąpienia okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

2) Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 9 

 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, przekazanych w związku z  

    realizacją niniejszej umowy jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. ul.  

    Adamczyka 10, 47-400 Racibórz. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych  

    osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu:  

    sekretariat@pk-raciborz.pl 

    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji  

    przedmiotu Umowy. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych  

    osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia  

    przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

    danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych  

    Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.  

    Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej pod adresem  

    http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo. 

2. Wykonawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania w imieniu   

    Zamawiającego obowiązku informacyjnego, wobec osób wskazanych do wykonania     

    umowy, polegających na kontaktach służbowych i realizacji umowy o  

    przysługujących im prawach wskazując lokalizację treści klauzuli informacyjnej na  

    stronie http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 13 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca: 

 

 

 

http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo

