
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 

 
sekretariat@zdp.aleksandrow.pl                         ul. Szosa Ciechocińska 22    87-700 Aleksandrów Kujawski                     tel./fax.54 282 27 45 

 

Strona 1 z 5 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Znak sprawy DUDiM.520.ZO.7.2020 

 

Umowa Nr (wzór) 

 

zawarta w dniu ……………………… 2020r. w Odolionie pomiędzy: 

Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 

8, NIP 891-162-37-44, w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, reprezentowanym przez: 

Marcina Strycha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z siedzibą w Odolionie, działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia 1.07.2019r., 

przy kontrasygnacie Ewy Szymkiewicz – Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 

a   

firmą ....................................... z siedzibą w ..........................................................  

NIP:  ……………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

- 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, numer sprawy 

DUDiM.520.ZO.7.2020, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie 

nowej kosiarki wysięgnikowej składającej się z ramienia wielofunkcyjnego i głowicy 

koszącej” – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy – stanowiącą załącznik nr 2 

do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

 

§ 2 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 31 sierpnia 2020r. 
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§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu 

zamówienia kwotę:  

brutto …………………..………………………….. ……………..zł 

słownie brutto……………………………………………………………………………złotych 

netto………………………………………………………………………………….. ..zł  

słownie netto …………………………………………………………………...……….złotych 

oraz podatek VAT ….% - tj. ………………………………………………………….zł 

słownie…………………………………………………………………………….…… złotych 

2. Kwota, o której mowa powyżej obejmuje cenę fabrycznie nowego urządzenia: …………., 

marka/model/typ: …………………………………………………………………………... 

 

§ 4 

1. Zamawiającym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorcą bezpośrednim przedmiotu 

zamówienia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, 

którego Dyrektor wyznaczony jest do nadzorowania realizacji i administrowania umową. 

2. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych będzie 

Sławomir Michalak. 

3. Do koordynacji ze strony Wykonawcy wyznacza się  …................................................ 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga zmiany 

postanowień umowy. O każdej zmianie osób Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

pisemnie, a Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa 

Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Za uszkodzenia przedmiotu zamówienia 

powstałe w trakcie transportu odpowiada Wykonawca.  

6. W przypadku ujawnienia wad urządzenia w chwili odbioru Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni przedmiot zamówienia wolny od wad. 

7. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty dopuszczające sprzęt do pracy pod ruchem drogowym, w szczególności:  

1) atesty, 

2) instrukcję techniczno-ruchową w języku polskim, 

3) kartę gwarancyjną. 

8. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie operatorów Zamawiającego celem 

prawidłowej eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone 

protokołem z przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez Wykonawcę  

i Zamawiającego). Protokół z przeprowadzonego szkolenia należy załączyć do protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 
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§ 5 

1. Należność płatna będzie przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury 

wystawionej przez Wykonawcę - złożoną zgodnie z wybranym przez wykonawcę sposobem: 

w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną. 

2. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, NIP: 891-162-37-44; Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w  

§ 4 ust. 5, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego – bez uwag. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy wskazany w ofercie nr …………………………………… jest to jednocześnie 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego  

o ewentualnej zmianie rachunku. Zmiana rachunku bankowego wykonawcy nie wymaga 

zmiany umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                        

o powstałych wadach przedmiotu zamówienia w ciągu do 10 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 14 dni od dnia pisemnego 

zawiadomienia przez Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. W przypadku braku możliwości usunięcia wad, w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany przedmiot zamówienia na nowy bez wad. 

5. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do 

wysłania serwisu w ciągu do 48 godzin od chwili pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego i usunięcia awarii w czasie do 14 dni. 

 

§ 7 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2  

niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad w wysokości 0,3% 

wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 

4 ust. 6 niniejszej umowy, 
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3) za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 6 ust. 5 

niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Karę, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu żądania 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy z wyłączeniem ust. 2 pkt 3). 

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% 

wartości zamówienia w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

poniesionej szkody. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 

przez strony umowy.  

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami umowy.  

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

Cywilny stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

a) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym; 

b) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;  

c) Wykonawca wykonał zamówienie nienależycie - Zamawiający może wypowiedzieć 

umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 3 krotnego wezwania Wykonawcy do  

dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub wypełnienia warunków gwarancji. 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) braku wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz powinno zawierać uzasadnienie. 
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3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu  przez sąd  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                     Wykonawca: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta wykonawcy 
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