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Umowa 
 
Zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy Gminą Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, NIP 
199-00-90-013, reprezentowaną przez: 
Pana Marka Pietruszkę - Wójta Gminy Strzeleczki,  
przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Bartoń – Skarbnika Gminy, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a firmą …………………………………………………………………………z siedzibą………………………. 
 
reprezentowaną przez: 
 ………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zrealizowanego z pominięciem ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem do wykonywania 
zróżnicowanych prac komunalnych na terenie gminy Strzeleczki wg poniższego zestawienia: 
1) Pojazd fabrycznie nowy (dopuszczalny rocznik 2020); 
2) Silnik diesel o mocy co najmniej 21 -25 KM tego samego producenta; 
3) Zbiornik paliwa co najmniej 25 litrów; 
4) 2 stopniowa przekładnia hydrostatyczna; 
5) Hamulce tarczowe; 
6) Przednie i tylne reflektory dodatkowa lampa robocza LED na kabinie (tył i przód), lampa 

ostrzegawcza (kogut), oświetlenie deski rozdzielczej, tempomat, radio, uchwyt na napoje, 
obrotomierz, wspomaganie kierownicy; 

7) Napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego; 
8) Koła z oponami do trawy; 
9) Kabina: 

− kolor widoczny (pomarańczowy lub czerwony),  
− ogrzewana, z wentylacją, z wyciszeniem, lusterka wsteczne i boczne; 

10) Zaczep standardowy, dopuszczalny nacisk na hak 250 kg; 
11) Masa dopuszczalna przyczepy bez hamulca 1000 kg; 
12) Długość całkowita do 2.800mm, Szerokość robocza max. 1.600mm; 
13) Układ hydrauliczny: 

− Tylne zawieszenie 3 punktowe, 
− Udźwig na końcu ramienia dolnego TUZ 550 kg, 
− Wspomaganie kierownicy hydrostatyczne, 
− 1 zawór sterujący dwustronnego działania, 
− 1 zawór sterujący dwustronnego działania z położeniem pływającym, 
− Obsługa joystickiem, 
− Przyłącza hydrauliczne z przodu i z tyłu min. Dwie sekcje na przód i 2 sekcje na tył; 

14) Wał odbioru mocy: 
− Tylny WOM 540 obr./min.; 
− WOM międzyosiowy 2500 obr/min.; 
− Przedni TUZ (z możliwością podpięcia WOM-u z niezależną pracą kosiarki 

międzyosiowej). 
 
Osprzęt do ciągnika dedykowany: 

1. Kosiarka bijakowa: 
− Przeznaczona do wykaszania wszelkiego rodzaju nieużytków, poboczy dróg, pielęgnacji 

terenów zielonych, terenów rekreacyjnych; 
− Szerokość robocza min. 125 cm, całkowita 135cm; 
− Przekładnia kątowa ze sprzęgłem; 
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− Noże tnące (min. 40 szt.) zakładane na śrubę z możliwością montażu młotków 
blaszanych; 

− Regulowana wysokość koszenia; 
− Wydajność koszenia min. 0,50 ha/h; 
− Kolor dowolny. 

2. Agregat uprawowy (glebogryzarka separacyjna): 
− Przeznaczony do przygotowania (spulchniania, rozdrabniania, wyrównywania) gleby pod 

ewentualny zasiew trawy; 
− Napędzana wałkiem odbioru mocy WOM,  
− Szerokość robocza min. 105 cm, 
− Ilość noży min. 20 szt.; 
− Kolor dowolny; 
− Przekładnia standardowa; 
− Kolor dowolny. 

3. Skrzynia transportowa do ciągnika: 
− Mocowanie 3 punktowe zaczep; 
− Wywrot na jedną stronę; 
− Umożliwiająca załadunek i przewóz materiałów sypkich; 
− Możliwość odśnieżania. 
− Szerokość min. 100cm. 
− Kolor dowolny. 

 
2. Pojazd oraz osprzęt winny być fabrycznie nowe, ciągnik winien spełniać wymagania 

obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów 
prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
posiadać polskie świadectwa homologacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 
Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki. 

4. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację  
po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji  
i bezpiecznej obsługi sprzętu dla 2 pracowników Urzędu.  

5. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem/ dealerem 
producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. 

6. W ramach udzielonej gwarancji w tym przedłużonej gwarancji wykonawca zapewni świadczenie 
serwisu gwarancyjnego zarówno w ramach tzw serwisu mobilnego w siedzibie Zamawiającego 
oraz w przypadku konieczności w autoryzowanej stacji serwisowej, zlokalizowanej w promieniu 
do 100 km od siedziby zamawiającego. Serwis pogwarancyjny odbędzie się również na terenie 
Polski. 

7. Zamawiający w okresie trwania gwarancji wykona co najmniej raz w roku przegląd serwisowy 
przedmiotu zamówienia, w szczególności czynności związane z wymianą płynów silnikowych, 
filtrów oraz innych części eksploatacyjnych traktorka. 

8. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (mailem) poprzez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod 
warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin mailem. 

9. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy,  
z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.  

10. Stan formalno – prawny przedmiotu zamówienia: 
1) W pełni udokumentowane legalne pochodzenie, 
2) Pojazd przygotowany do rejestracji na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy,  
3) Pojazd w 100 % przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie  

i dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z przeznaczeniem użytkowania,  
4) Gwarancja, bez wyłączeń, na cały zakupiony sprzęt minimum 24 miesiące, 
5) Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:  

− Świadectwo homologacji na terenie RP, 
− Dokumenty gwarancyjne, 
− Instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim,  
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− Komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 
− Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności  

z Polską Normą,  
− Książka serwisowa w języku polskim. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością. 
2. Objęte przedmiotem zamówienia wyposażenie Wykonawca dostarczy wraz z wymaganymi atestami 

i świadectwami. 
3. Wykonawca udziela na dostarczony w ramach zamówienia ciągnik na okres łączny …… miesięcy 

(nie mniej niż 24 m-ce) oraz na dodatkowe wyposażenie/maszyny na okres ….. miesięcy (nie mniej 
niż 24 m-ce). Gwarancja oznacza, że wadliwy towar będzie wymieniony. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody niezwiązane bezpośrednio z istotą towaru. 

4. Wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy do czasu pełnej zapłaty, określonej w § 5 
niniejszej umowy jest własnością Wykonawcy. 

 
§ 3 

 
1. Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 31.03.2021 r. 
2. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony  
i uruchomiony w uzgodnionym miejscu i przyjęty przez Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego. 

4. Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmuje: transport, 
rozładunek i pierwsze uruchomienie przedmiotu umowy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez 
zastrzeżeń.  

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi 
przyjęcia dostawy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie, Zamawiający reklamuje w ciągu 7 dni 
roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 
uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, licząc 
od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

 
 

§ 4 
 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest  
 Łukasz Borsuk  tel. (77) 407 66 60 (wew. 106) 
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest  
 ………………………  …………………………. 

§ 5 
 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną 
ofertą w wysokości ………………. zł brutto. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje: 
a. Podatek od towarów i usług w wysokości ………..%. 
b. Wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem zamówienia, w tym koszty montażu  

i transportu, oraz jednorazowego przeszkolenia wybranych pracowników Zamawiającego. 
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi po wykonaniu zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania 

faktury. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 6 
 
1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 umowy z winy Wykonawcy, 

będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy 
(np. działanie siły wyższej), Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy 
termin wykonania zamówienia. 

 
§ 7 

 
1. Jeżeli Wykonawca nie wykona zamówienia w sposób należyty Zamawiający może potrącić  

do 10% wynagrodzenia. 
2. W razie odstąpienia od umowy strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 5. 
3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania 

zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania 
 na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

 
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy bez wypowiedzenia. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się wprowadzanie zmian w realizacji zamówienia: 

− zmian osób realizujących zamówienie – w przypadkach losowych, w których dalsze 
wykonywanie zamówienia przez osoby dotychczas wskazane do jego realizacji nie jest możliwe 
z przyczyn niedających się wcześniej przewidzieć i uniemożliwiających tym osobom dalsze 
wykonywanie umowy; 

− zmian w zakresie terminu realizacji umowy przewidzianego umową – jeżeli z przyczyn 
niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie 
jest możliwe; 

− zmian przedmiotowych umowy – jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika  
ze specyfiki zamówienia lub nie dała się wcześniej przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
pomimo zachowania należytej staranności, a przedmiotowa zmiana ma charakter istotny  
i celowy z punktu widzenia celów lub założeń projektu/umowy,  

− zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub ceny w zakresie wynikającym lub związanym 
z koniecznymi zmianami przedmiotowymi lub osobowymi lub zmianą terminów realizacji umowy 
lub zmian zakresu przedmiotowego; 

− innych przyczyn i okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego  
i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności.  

 
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
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............................................      ............................................. 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


