
 

 

UMOWA Nr …../2021 

 

zawarta w dniu …….2021r. w sprawie udzielenia zamówienia pn.: „Zakup ciągnika wraz z 

osprzętem ” pomiędzy: 

Gminą Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną 

przez: 

Krzysztof Kamieniak – Wójt Gminy  

a  

 

……………………………… 

 

z siedzibą w: ………………, ul. ……………, wpisaną w Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez 

Sąd Rejonowy dla …………… w ……….., ………………………. pod nr ………………, NIP 

………….., Regon …………………. reprezentowaną przez: 
 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą: 

 

§1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe znak sprawy: ………………….... 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika 

o parametrach zgodnych z załączoną charakterystyką techniczną oraz zgodnie  

z warunkami w niniejszej umowie. tj.: 

1) Zakup ciągnika wraz z osprzętem : 
a) Silnik o mocy min 21KM 

b) Zbiornik paliwa min. 25L 

c) Przekładnia 9 przód/3 tył max prędkość 20km/h 

d) Blokada mechanizmu różnicowego 

e) Napęd na wszystkie koła, opony rolnicze przód 23/10.50-12, tył 280/70R18 

f) Zatrzymywanie silnika kluczykiem 

g) Tylny wom o prędkości 540 obr/min 

h) Wydajność pompy min 14 l/min, max ciśnienie 133 bary, tylny podnośnik Kat. I 

i) Udźwig TUZ 600 kg 

j) Wymiary długość max 3000mm, wysokość max 2400, rozstaw osi max 1600, prześwit min 270mm 

k) Hydraulika 2 sekcyjna na przód sterowana joystickiem 

l) Przedni TUZ o udźwigu 450kg 

ł) Pług do śniegu szer. Robocza max 130cm, min. 118cm, waga do 120kg 

m)Przyczepka o skrzyni ładunkowej o wym. Długość do 200cm, szerokość do 130cm, wysokość burty 

40cm, ładowność do 1500 kg 

n)Posypywarka do solanki z ramą metalową, malowana proszkowo, regulator przesłony, talerz 3 

metalowe łopatki, zbiornik z tworzywa sztucznego odporny na uderzenia i warunki atmosferyczne, 

przekładnia bezobsługowa, wysyp 5-cio stopniowa regulacja, oświetlenie pełne drogowe, napęd 

mechaniczny WOM, sterowanie hydrauliczna z ciągnika ( otwieranie/zamykanie), wibrator przeciw 

zawieszeniowy elektryczny. 

o) Wałek WOM 

p) Kabina ogrzewana, uchylna szyba przednia i tylna, radio, izolacja akustyczna, dwa lusterka, 

elektryczne wycieraczki szyb z przodu i z tyłu, elektryczny spryskiwacz szyby przedniej, lampka 

oświetlająca wnętrze kabiny, zasłona przeciwsłoneczna, dach z tworzywa, uchylna tylna szyba na 

siłownikach gazowych, siłowniki gazowe w drzwiach, halogeny ledowe ( 2 szt. przód, 2 szt. tył), 

nagrzewnica ( nadmuch ciepłe/zimne powietrze, zasilanie cieczą chłodzącą silnik), lampa błyskowa, 

instalacja radiowa ( antena+głośnik), gniazdo zapalniczki, wieszak, szczelne przełączniki, tapicerka 

na podsufitce, błotnikach i pod siedziskiem, tapicerowana maskownica ściany przedniej. 

 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt i odpowiedzialność przedmiotu umowy 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy. 



 

 

§3 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, atestów najpóźniej do dnia dostarczenia 

faktury do zapłaty. 

 

§4 

Dostawy, o których mowa w §1 będą wykonane w terminie do 15.12.2021r.  

 

§5 

1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio dostaw jako wadliwych. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór dostawy przed upływem terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad przed 

upływem okresu rękojmi. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§6 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości dostarczonego                           

zamówienia na okres: 60 m-cy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia usług serwisowych gwarancyjnych  i pogwarancyjnych  

z czasem reakcji w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia pisemnego/e-mail 

Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu wady w czasie trwania gwarancji wymienionej w 

pkt. 2 §6 przedmiotowej umowy. 

§7 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia kwotę w wysokości: 

ogółem brutto: …………………,….zł 

(słownie: ................................... …./100) 

w tym: ogółem netto: ………………, …..zł 

(słownie: ……………………….. …../100) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na dzień z zawarcia umowy 

podatek VAT wynosi ………………………,….zł 

(słownie:  ……………………………….  …./100) 

 

§8 

 Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy                     

………………………………………………… w banku …………………………….. . 
 w terminie do 7 dni od daty dostarczenia faktury za przedmiot zamówienia. 

 

 

 

 

 



 

 

§9 

    W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% kwoty brutto 

określonej w §7 umowy, 

b. za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy – 1% wartości brutto nie 

dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia,  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – 

10% wartości brutto przedmiotu dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa 

wartością ustaloną karę umowną. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należności, o której mowa w §7. 

 

§11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że    

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, odstąpienie od  

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach,  

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy w wypadkach, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b) i c) może nastąpić w 

terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

§12 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd, właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

              Wykonawca                                                           Zamawiający 

 

 


