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UMOWA DOSTAWY/SPRZEDAŻY Nr …./2021/D
Zawarta w dniu ....................... 2021 r. w Łosicach pomiędzy:
Powiatem Łosickim ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP: 496 02 49 456
reprezentowanym przez Pana Adama Wawryniuka – Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice na podstawie Uchwały Zarządu
Powiatu Łosickiego Nr 89/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku, zwanym dalej „Kupującym”
a

……………………………………………….. wpisanym do Krajowego Rejestru

Sądowego

pod

numerem

……………………..NIP

………………………,

REGON………………………. ………….
w imieniu której działa :
…………………….. - …………………………………
zwaną dalej „Sprzedawcą” .
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.
2019 ze zm.), znak sprawy: ZDP.1.262.2.2021 o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
„Zakup i dostawa koparko - ładowarki kołowej samobieżnej z osprzętem – sprzętu
drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach”
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność:
a) Koparko-ładowarki, marki ................., model:.................,
.........................

rok

produkcji:

3. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łosicach,
a Sprzedawca uwzględnił wszystkie koszty z tym związane.
4. Sprzedawca w dniu odbioru wyda również całość dokumentacji niezbędnej do rejestracji
pojazdu, kompletu dokumentacji technicznej.
5. Czynność odbioru przedmiotu zamówienia uznaje się za sfinalizowaną w przypadku
spełnienia warunków określonych w ust. 3 i 4, po sprawdzeniu pojazdu, dokumentacji na
miejscu odbioru i potwierdzeniu spełniania wymagań. Niespełnianie powyższego uznane
zostanie za zwłokę w realizacji zamówienia, a następnie za nienależyte wykonanie
zamówienia.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół.
7. Kupujący ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia niezgodnego ze złożoną
ofertą i wymaganiami Kupującego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w tym
dostarczonego bez kompletnych dokumentów wymienionych w § 1 ust.4.
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§2
1. Cena ryczałtowa zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty i jest niezmienna do końca
realizacji niniejszego zamówienia (w tym koszty wynikające z zapisów dokumentacji
przetargowej).
2. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: netto
..................................zł
(słownie:..............……............................................złotych).
Wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT) brutto = ........................................................... zł
(słownie:.....................................................................................................................złotych),
z czego VAT tj. …..% wynosi: ........................................................................................... zł
3.Kupujący nie udziela zaliczek.
4. Zapłata nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT w terminie do 30 dni od daty
doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury/faktur, na podstawie protokołu
odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku realizacji dostawy przy udziale Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na podstawie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w
ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5-8. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawcza
określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
5. Do faktury winno być załączone oświadczenie Sprzedawcy o braku zaległości finansowych
w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia faktury podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem przelewu oraz oświadczenie
podwykonawców i dalszych podwykonawców, o braku wymagalnych roszczeń
finansowych wobec Sprzedawcy.
6. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Sprzedawca jest zobowiązany do
terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych
podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec
podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Kupującego do dokonania spłaty wobec podwykonawcy na zasadzie
odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i potrącenia kwoty równej tej należności
z wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co
Sprzedawca wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności Sprzedawcy wobec
podwykonawcy i dalszych podwykonawców z kwot pozyskanych z wniesionego przez
Sprzedawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Sprzedawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych
podwykonawców za usługi i dostawy przez nich wykonane, Kupujący może wstrzymać
zapłatę faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń
podwykonawców i dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia przez Sprzedawcę
dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia cesji
wymaganej należności.
8. Kupujący może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną
z niniejszą umową od każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Sprzedawcy, na
co Sprzedawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Sprzedawcę lub dokonanie
potrącenia przez Kupującego tej należności z płatności należnej Sprzedawcy, nie zwalnia
Sprzedawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
9. Sprzedawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może dokonać cesji
wierzytelności bez zgody Kupującego.
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§3
Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§4
1. Sprzedawca udziela …….- miesięcznej bezpłatnej gwarancji:
− na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne;
− na powłokę lakierniczą i perforację;
− na usługi związane z diagnostyką i naprawą.
(w przypadku zaoferowania dodatkowej gwarancji w ofercie, zostanie wpisany odpowiedni
okres w umowie)
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady ujawnione w okresie, o którym mowa
w ust. 1.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie regulowane niniejszą umową nie mogą być mniej
korzystne niż gwarancje producenta.
4. Sprzedawca zapewnia następujące warunki serwisu w ramach gwarancji:
a) Usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez Sprzedawcę
bezpłatnie, łącznie z dojazdem, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części
i robocizny, diagnostyki;
b) Sprzedawca zapewni usunięcie awarii w czasie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Czas
usunięcia awarii to okres jaki minie od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia
i dostarczenia sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3. Jeśli
naprawa przekroczy ten okres Sprzedawca zapewni bezpłatnie sprzęt zamienny o nie
gorszych parametrach. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c) Bezpłatnego (raz w roku lub częściej jeśli wymaga tego producent) serwisu gwarancyjnego
z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi.
5. Zgłoszenia awarii i usterek przekazywane będą na nr telefonu …………, nr faxu ……... lub
e-mail ……………
6. Sprzedawca nie może odmówić wymiany sprzętu wadliwego, jeżeli był już on naprawiany
co najmniej 3 razy w związku z jednego typu usterką/awarią lub, gdy wada jest tego rodzaju,
że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien on posiadać
w warunkach eksploatacji.
8. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Kupujący nie traci uprawnień
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu − w szczególności niniejszej
umowy − istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
9. Sprzedawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez
producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.
10. Jeżeli wykonując swoje obowiązki Sprzedawca dokonał istotnych napraw lub wymiany
koparko-ładowarki, na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, a w innym wypadku termin ten
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady koparko-ładowarki Kupujący nie
mógł z nich korzystać.
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§5
Odbiory
1.Sprzedawca powiadomi Kupującego na piśmie, o terminie dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru dostawy Sprzedawca przekaże Kupującemu
kompletną dokumentację dot. przedmiotu zamówienia:
1) karty gwarancyjne,
2) instrukcje obsługi w języku polskim,
3) dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rejestracji pojazdu,
4) inne dokumenty wydane dla przedmiotu zamówienia.
3. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego.
4. Z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru
końcowego na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy
oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Sprzedawca usunie je na własny koszt
w terminie wyznaczonym przez Kupującego.
5. Koszty usuwania wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy ponosi Sprzedawca,
a okres ich usuwania nie przedłuża terminów realizacji dostawy, określonej przez
Kupującego.
§6
1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca
zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci
Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
4) z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa w § 7
ust.3 Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto,
2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych
przez strony wynosi 20% wartości przedmiotu zamówienia brutto.
3.Kupujący ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy na
podstawie noty obciążeniowej, na co Sprzedawca wyraża zgodę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§7
Zapisy §7 ust. 1 – 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 4 będą miały zastosowanie tylko w przypadku
występowania podwykonawcy w niniejszym zamówieniu
1. Zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców, tj. ……………………......
2. Zakres podwykonawstwa obejmuje ………………………………………………………..
3. Sprzedawca, przedkłada Kupującemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia.
4. Termin zapłaty dla podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 21 dni.
5. Przed wystawieniem faktury Kupującemu, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć dowód
uregulowania przez siebie należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi
jednoznacznie wynikać, że podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a także z jakiego
tytułu zostało ono wypłacone).
§8
Osobą uprawnioną przez Kupującego do dokonywania wszelkich czynności związanych
z odbiorem przedmiotu zamówienia jest: Adam Wawryniuk - Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Łosicach, tel. 83/359 02 032, kom. 500 076 935, Andrzej Stańczuk –
Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg, tel. 83/359 02 32, kom. 500 076 936.
§9
1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod
rygorem nieważności za zgodą Stron.
3. Strony przewidują możliwość zmian warunków niniejszej umowy w przypadku zmian
obowiązujących stawek podatku VAT.
§ 10
Klauzula Antykorupcyjna
1. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu
uniknięcia
praktyk
korupcyjnych
w
trakcie
procedury
przetargowej
i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne"
uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek
osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek
czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej
z Kupującym.
2. Kupujący zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za
pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji
związanych z przetargiem. Kupujący wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie
znane podejrzane osoby.
3. Sprzedawca i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne
przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej
i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:
1) nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji
w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
2) nie byli i nie będą w zmowie z innymi sprzedawcami, aby w jakikolwiek sposób
sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
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3) ujawnią Kupującemu i audytorom wybranym przez Kupującego wszelkie płatności
dokonane
w
związku
z
udzieleniem
danego
zamówienia
każdemu
(w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności
dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych
stron trzecich.
4. Jeżeli Sprzedawca przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił
się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, Kupujący ma prawo do
wykluczenia Sprzedawcy z procesu przetargowego.
5. Sprzedawca akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować
unieważnienie przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez Kupującego.
6.

Kupujący zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub
antykonkurencyjnych zachowań Sprzedawcy właściwemu organowi regulacyjnemu oraz
dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.

7. Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia
klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób
sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez
prawo.
§ 11
Klauzula RODO
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Sprzedawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, Kupujący 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - zwane dalej „rozporządzeniem”, a Sprzedawca –
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Kupujący powierza Sprzedawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się:
a) do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą umową,
rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 rozporządzenia,
c) do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
e) do zapewnienia zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia się do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Sprzedawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Kupującemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Sprzedawca pomaga Kupującemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.
6. Sprzedawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Kupujący, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Sprzedawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Sprzedawcy informując o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
10. Sprzedawca udostępnia Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia.
11. Sprzedawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Kupującego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Sprzedawcę. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kupującego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
13. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Sprzedawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
14. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Kupującego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia.
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§ 12
Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 13
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na osoby
trzecie bez zgody obu stron, wyrażonej na piśmie.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma
Kupujący, a dwa pozostaną u Sprzedawcy.

Kupujący:
………………………….
Kontrasygnata Głównej Księgowej:
…………………………………

Sprzedawca:
…..……..……………..

