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UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu ……….. 2011 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we 

Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, NIP: 565-000-01-19, REGON 110042418 zwanym dalej Kupującym, 

reprezentowanym przez: 

 1.  Krzysztofa Kota - Prezesa Zarządu 

 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym 

dalej Sprzedającym, 

reprezentowanym przez: 

 1.  ………………….. 

  

stosownie do dokonanego przez Kupującego (Zamawiającego) wyboru oferty Sprzedającego (Wykonawcy) na 

podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ………………………. z pługiem 

odśnieżającym ……………………. i zawieszanym rozsiewaczem ……………….. przeznaczonego do prac 

komunalnych na warunkach wymienionych w dokumentach stanowiących integralną część umowy tj. 

-   Ofercie Sprzedającego (Wykonawcy), 

-   Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP/PN-2/11.   

 

§ 2 

GWARANCJA I SERWISOWANIE 

1. Okres gwarancji wynosi ……….. bez określenia limitu motogodzin od daty protokolarnego przekazania 

przedmiotu zamówienia. 

2. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, w szczególności związane z dojazdem serwisanta jak 

również koszty wszelkich materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych 

podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Sprzedający. 

3. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na miejscu u klienta – punkt 

serwisowy musi znajdować się w odległości do 100 km  od siedziby Kupującego. 

4. Sprzedający zapewnia podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika z osprzętem maksymalnie w ciągu 24 godzin 

(dni robocze) od chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy winny być 

dokonane w terminie uzgodnionym przez obie strony. 

5. W przypadku braku usunięcia awarii (w okresie gwarancyjnym) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 
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Sprzedający dostarczy zastępczy ciągnik na koszt własny. 

§ 3 

OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO 

1. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować dostawę własnym transportem na jego koszt do miejsca 

wskazanego przez Kupującego: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22. 

2. Sprzedający zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzić szkolenie w siedzibie 

zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi ciągnika z osprzętem dla  pracowników wytypowanych 

przez Kupującego.  

3. Przekazanie  przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Kupujący ma prawo odmówić odbioru ciągnika z pługiem odśnieżnym, jeżeli ciągnik z pługiem odśnieżnym, 

który został przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnie ze złożoną ofertą, jest 

uszkodzony, niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo działa, 

nie przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących korzystania z ciągnika z pługiem odśnieżnym 

lub niezbędnych do jego zarejestrowania. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi: ……………zł 

(słownie:……………………………………………..), w tym wynagrodzenie netto: ………….. zł  

(słownie:………………………) plus podatek VAT w wysokości: …………zł (słownie: …………………………...) 

z wyszczególnieniem:  

A. Ciągnik rolniczy: Cena brutto: ……………….. zł, VAT: ……… zł, cena netto: ……………zł 

B. Pług odśnieżający: Cena brutto: ……………….. zł, VAT: ……… zł, cena netto: ……………zł 

C. Rozsiewacz (posypywarka): Cena brutto: ……………….. zł, VAT: ……… zł, cena netto: ……………zł 

2. Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem i przekazaniem Kupującemu 

przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.  

3. Strony ustalają, że cena ta nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. 

 

§ 5 

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo odbiorczy. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w banku…………….nr rachunku 

…………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 

1.    Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Kupującego przedmiotu dostawy w terminie 45 dni 

od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia …………………… 
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§ 7 

ODSZKODOWANIA 

1. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną 

w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego, zapłaci on Kupującemu karę umowną 

wysokości  5% wartości przedmiotu umowy. 

3. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Kupującego 

wynagrodzenia. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 9 

Zakres świadczenia Sprzedającego wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

 

§ 10 

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

2.   W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny. 

 

§ 11 

Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od niej wymagają dla swej 

ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu oraz zgody obu stron. 

 

§ 12 

Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

 

               Kupujący                                                                  Sprzedający  

 

 

 

 

 

 


