
Wzór Umowy.....................  2022 

dotyczący zakupu  oraz dostawy  2 szt. traktorków ogrodowych wraz z kosiskiem  ,1szt. Kosiarki

spalinowej , 2 szt, wykaszarek spalinowych, 2 szt. dmuchaw  spalinowych do liści na Obiekt Mosir ul.

Olimpijska 3 w Piekarach  Śląskich 

 

Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu ….................roku, pomiędzy:

Gminą Piekary Śląskie, w imieniu której działa : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 41-943

Piekary Śląskie,  NIP :  498-02-62-299, REGON: 272100096,  zwaną dalej  „Zamawiającym”,  reprezentowanym

przez :

Dyrektora                –       Łukasza Tomczyka

Starszą księgową   –       Mariolę Slązok 

a

 ………………………………………………………………….………………………………..…..…………………….

……………………

Zwaną dalej w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu ustalonego na

podstawie art.  2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych została zawarta

umowa o następującej treści:

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do obiektu Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 3 w

Piekarach Śląskich  2 szt. traktorków ogrodowych wraz z kosiskiem   ,  1szt. Kosiarki spalinowej , 2

szt, wykaszarek spalinowych, 2 szt. dmuchaw  spalinowych do liści na Obiekt Mosir ul. Olimpijska 3

w Piekarach  Śląskich 

2. Wykonawca  wykona  wszystkie  czynności  objęte  niniejszą  Umową  ,  niezbędne  do  jej  realizacji  i

ukończenia, pozwalające na  prawidłowe funkcjonowanie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem niniejszego

przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i zakresem zamówienia wskazanym w Umowie, w tym także

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa i  normami.  Uznaje  się,  że  wynagrodzenie  za  powyższy

zakres robót zawarte jest w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlega odrębnej zapłacie.

3. Zamawiający oczekuje,  aby przedmiot  zamówienia  został  wykonany w sposób kompletny,  zgodnie  z

zakresem, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie. 

                     § 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU        

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 



1. Traktor ogrodowy  - bez kosza - specyfikacja :

- wahliwa tylna oś ( skrętna) 

- funkcja mulczowania trawy 

- rodzaj paliwa – benzyna 

- szerokość koszenia – min. 94 cm

- moc – min . 12 kW 

- cylindry – min.2  

- pojemność akumulatora – min. 24 Ah

- min.wysokość koszenia  -ok. 25 mm 

- max.wysokość koszenia   - max.75mm

- automatyczne uruchamianie noży 

- długość maszyny - max. . 190 cm

- szerokość- maszyny -  max. 85 cm

- wysokość maszyny-  max. 110cm

- max. ładunek - min.110 kg

- rodzaj przekładni – hydrostatyczna 

- naped na 4 koła 

2. Traktor ogrodowy z koszem tylnym min. 320 l.- specyfikacja

- funkcja mulczowania trawy 

- rodzaj paliwa – benzyna 

- szerokość koszenia – min. 108 cm 

- moc – min. 14 kW 

- cylindry min.2 

- min. wysokość koszenia  - min. 38 mm

- max. wysokość koszenia  - max.102 mm 

- napęd tylni

- tylni kosz na trawę – pojemność min.320 l

3. Wykaszarka spalinowa -  specyfikacja

- szerokość koszenia – min. 47 cm 

- moc – min . 1,6 kW 

- pojemność cylindra  - min. 34 cm3 

- pojemność zbiornika paliwa – min. 0,6 l 

- średnica wału – min. 28 mm 

4. . Wykaszarka spalinowa - specyfikacja 

- szerokość koszenia  - min. 49 cm 

- moc – min. 2,1 kW 

- pojemność cylindra  - min. 45 cm3 

- pojemność zbiornika paliwa  - min. 0,9 l



- średnica wału – min. 32mm 

 

5. Dmuchawa spalinowa do liści – plecakowa  - 2 sztuki 

- siła wydmuchu – min. 40 N

- waga  - do. 12 kg

- moc wyjściowa – min. 3,3 kW 

- pojemność cylindra – min. 75 cm3

- pojemność zbiornika paliwa – min.. 2,6l

- max.prędkość mocy –  min. 7 200 obr/min

6. .Kosiarka spalinowa -samojezdna 

- moc znamionowa  - min. 3,1 kW 

- obroty na min. - min.  2 800 obr/ min

- pojemność cylindra – min. 166 cm3 

- szerokość koszenia  - min . 56 cm 

- min. 7 stopni wysokości koszenia 

- max. wysokość koszenia – max .75mm

- min. wysokość koszenia – ok.25 mm 

- pojemność kosza –  min. 75 l 

- min.prędkość jazdy w przód – min. 3 km/h 

- rozmiar przednich kół – min. 200mm

- rozmiar tylnych kół – min. 200mm

- rozstaw osi – min.. 70 cm 

- waga – max. 37 kg 

- max. powiechnia trawnika – min. 1 000 m2

2. Sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny oraz 

wolny od wszelkich wad, zostanie dostarczony przez Wykonawcę w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 

będzie spełniał wymogi dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w związku z tym będzie posiadał wszelkie wymagane 

certyfikaty i świadectwa. 

          § 3. OBOWIĄZKI I POTENCJAŁ WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zasadami wiedzy tech-

nicznej, normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w terminie do 16  grudnia 2022 r.

3. Przy dostawie Sprzętu strony sporządzą protokół odbioru Przedmiotu umowy. 

4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesiący licząc od

daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia . W ramach

gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie

gwarancyjnym.

        



§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, na kwotę brutto

w wysokości: …………… zł (słownie: ………………………), w tym:

1) cena za sprzedaż i dostawę 1 sztuki traktor – kosiarka: ……………… zł netto + VAT ………… zł, brutto:

………

cena za dwie sztuki: ……………… zł netto + …………… VAT, brutto: ………… 

2) cena za sprzedaż i dostawę 1 sztuki rozsiewacza: ………………… zł netto + VAT ……………, brutto: ………

cena za dwie sztuki: ……………… zł netto + ………… VAT, brutto: ……………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy.

3.Rozliczanie i dokonywanie płatności za wykonanie  przedmiotu Umowy będzie realizowane jednorazowo na pod-

stawie dokumentów rozliczeniowych oraz powykonawczych wymaganych Umową oraz rachunków lub faktur VAT.

4.W przypadku płatności i rozliczenia, Zamawiający dokona go na podstawie faktury VAT lub rachunku końcowego

.

5.Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez

Zamawiającego w złotych polskich.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne

opłaty związane z wykonywaniem zamówienia

7.Wynagrodzenie końcowe jest ostateczne i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty  objętej niniejszym

przedmiotem zamówienia i umową.

8.Płatności realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zama-

wiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków, z uwzględnieniem ewentual -

nych potrąceń wynikających z Umowy, zgodnie z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. 

9.Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę wedle danych:

1. Nabywca:

Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie NIP 498 026 22 99

2.

Odbiorca / Płatnik:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich  ul. Olimpijska 3   41-943 Piekary Śląskie

    § 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy powy-

żej 5 dni. 

§ 6. KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy na 

zasadzie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie dostawy Sprzętu  w stosunku do terminu dostawy wskazanego w § 3 ust.  2  niniejszej

umowy, w wysokości 75,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 



2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda przekraczać będzie wysokość naliczonej kary 

umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, 

na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

5. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy kwoty 20% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE        

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu w stosunku

do  Zamawiającego  bez  uprzedniej,  wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  zgody

Zamawiającego. Postanowienie zd. 1 niniejszego ustępu stosuje się także do ustanowienia zastawu na

wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, powierniczego przelewu takiej

wierzytelności  oraz  innych  czynności  prawnych,  których  skutkiem jest  lub  mogłoby  być  dochodzenie

wierzytelności przez osobę trzecią.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową,  wiążące dla Wykonawcy są treść złożonej  przezeń

oferty  w  toku  postępowania  poprzedzającego  zawarcie  niniejszej  umowy,  jak  również  wszelkie

oświadczenia, zapewnienia i inne czynności prawne i faktyczne złożone lub dokonane przez Wykonawcę

w toku tegoż postępowania, a także warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają dla swej  skuteczności  zachowania formy pisemnej  pod

rygorem nieważności.

4. Zastosowanie do niniejszej umowy znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w

tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie mogące wynikać spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz trzy dla

Zamawiającego. 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA

….......................................                                                                                …..............................................

( data , własnoręczny podpis)                                                                              (data, własnoręczny podpis)
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