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Załącznik nr 2 

 

Umowa Nr …………………… 

 

zawarta w dniu …………………… w Tychach pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy, NIP 646-00-13-450  

reprezentowaną przez: 

mgr Agnieszkę Lyszczok – Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach,   

ul. Budowlanych 67, 43 – 100 Tychy 

zwanym dalej Kupującym 

 

a 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

NIP: ………………… REGON: ……………………… 

zwanym dalej Sprzedającym 

reprezentowanym przez ……………………………………… 

 

 

§ 1 

1. Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje następujący sprzęt: 

a) Traktor (mini traktor) marki …………………………… o mocy 20 KM, z napędem na 4 

koła, z 3-cylindrowym silnikiem diesela chłodzonym cieczą, ogrzewaną kabiną 

kierowcy oraz osprzętem umożliwiającym zamocowanie i użytkowanie przyczepy,  

rozrzutnika do soli i piasku, pługu śnieżnego oraz zamiatarki hydraulicznej.  

b) Przyczepę do mini traktora – nową. 

c) Pług do śniegu – nowy, sterowany hydraulicznie. 

d) Rozsiewacz do soli i piasku – nowy, z systemem rozsiewu talerzowym. 

e) Zamiatarkę hydrauliczną – nową, z koszem zbierającym. 

 

2. Sprzedający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią, bez uprzedniej, pisemnej zgody kupującego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wyposażenie – zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy strony dopuszczają możliwość – po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Kupującego w formie pisemnej – dostarczenia sprzętu o lepszych 

parametrach technicznych od zaoferowanych. Zmiana parametrów technicznych nie 

będzie miała wpływu na zmianę ceny sprzedaży, koszty eksploatacji oraz na warunki 

gwarancji, które pozostają bez zmian. 

§ 2 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży przedmiotu umowy na kwotę: 

……………………………………………………………………………… 



2. Faktura VAT, zawierająca zestawienie przedmiotów wymienionych w § 1, ust. 1, lit. a) do 

e), będzie dostarczona Kupującemu wraz z dostarczonym przedmiotem umowy. Bieg 

terminu zapłaty ceny rozpoczyna się w dniu wydania Kupującemu przedmiotu umowy, 

potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

3. Kupujący dokona zapłaty ceny na podstawie faktury VAT, zgodnej z ust. 2, na rachunek 

bankowy Sprzedającego, wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia odbioru 

przedmiotu umowy i dostarczenia Kupującemu faktury VAT, wraz z protokołem odbioru, 

przez Sprzedającego. 

4. Brak odbioru przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, mimo 

wystawienia faktury, skutkuje po stronie Kupującego brakiem obowiązku zapłaty ceny. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż dniem zapłaty ceny jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Kupującego. 

6. Klasyfikacja budżetowa: dział …… rozdział ………… § …………. 

7. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

8. Faktura powinna być wystawiona na: 

Kupujący: Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy,  
NIP 646-00-13-450 
 
Odbiorca faktury: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 67,  
43 – 100 Tychy. 

 

§ 3 

1. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na własność Kupującego oraz wydać 

Kupującemu przedmiot umowy w terminie …… dni od dnia podpisania umowy. 

2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Sprzedający zawiadomi Kupującego 

telefonicznie (pod numerem tel. 501-204-670) oraz e – mailowo na adres 

p.cybulski@tzuk.tychy.pl, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym wydaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Do dnia wydania przedmiotu umowy ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia 

przedmiotu umowy spoczywa na Sprzedającym. 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Kupującego, tj. Cmentarz Komunalny 

(zaplecze) w Tychach, ul. Cmentarna 19, 43 – 100 Tychy. 

5. Nie później niż z chwilą wydania przedmiotu umowy Sprzedający przeprowadzi dla 

pracowników Kupującego szkolenie z obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy.  

6. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy potwierdzone będzie protokołem odbioru, 

podpisanym przez przedstawicieli stron, potwierdzającym zgodność stanu technicznego 

oraz parametrów technicznych zestawu z warunkami umowy. 

7. Osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Kupującego jest 

…………………………………………………………………………………….. Zmiana osoby 

przedstawiciela Kupującego, uprawnionego do odbioru przedmiotu umowy, nie stanowi 

zmiany postanowień umowy. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do odbioru 

przedmiotu umowy, Kupujący powiadomi o tym sprzedawcę telefonicznie (pod numerem 

tel.…………………………) oraz e – mailem na adres: ………………………………………. 

8. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym 

przez przedstawicieli Stron, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane  

z rzeczą. 

9.  

mailto:p.cybulski@tzuk.tychy.pl


§ 4 

1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) jest: 

a) z przebiegiem ……… motogodzin, 

b) wyprodukowany w ………… roku, 

c) własnością Sprzedającego, 

d) nie ma wad fizycznych, ani prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 

przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, ani zabezpieczenia, 

e) spełnia warunki określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1lit. b) do e) 

a) są fabrycznie nowe, 

b) własnością Sprzedającego, 

c) nie mają wad fizycznych, ani prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 

przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, ani zabezpieczenia,  

d) spełnia warunki określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

bez wyznaczania Sprzedającemu dodatkowego terminu w sytuacji, gdy: 

a) Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt niezgodny z Umową, 

b) w terminie do dnia …………………… Sprzedający nie wyda kupującemu sprzętu, 

zgodnego z treścią niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie wydania przez Sprzedającego przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 3 ust. 1, Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin 

wydania przedmiotu umowy, zachowując uprawnienie do kar umownych  

i odszkodowania. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający 

zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości: 

a) 1 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli sprzęt nie 

zostanie dostarczony w terminie wskazanym w niniejszej umowie, tj. do dnia 

………………………, 

b) 10 % wartości przedmiotu umowy brutto w sytuacji odstąpienia od umowy przez 

Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy na następujących 

warunkach: 

a) …………………… gwarancję na mini-traktor ………………………, w tym na silnik  

i skrzynię biegów, 

b) …………………… gwarancję na przyczepę do mini-traktora, 

c) …………………… gwarancję na pług do śniegu, 

d) …………………… gwarancję na rozsiewacz do soli i piasku, 

e) …………………… gwarancję na zamiatarkę hydrauliczną. 

2. Sprzedający z chwilą wydania kupującemu przedmiotu umowy wyda Kupującemu wolne 

od kosztów dokumenty gwarancyjne. 



3. Wady i usterki przedmiotu umowy będą zgłaszane przez Kupującego Sprzedającemu na 

piśmie, e-mailem na adres ………………………………… lub korespondencyjnie na 

adres ………………………………………………………………. 

4. Koszty wszelkich serwisów i napraw oraz wymiany części objętych gwarancją w okresie 

gwarancji ponosi w całości Sprzedający. 

5. Sprzedający zobowiązuje się dokonać w/w serwisów i napraw, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji. 

6. Sprzedający zobowiązuje się w procesie serwisowania i naprawy używać wyłącznie 

części nowych i oryginalnych. 

7. W przypadku nie wykonania naprawy lub wymiany części w terminie wskazanym w ust. 

6 Kupujący ma prawo dokonać naprawy przedmiotu umowy w serwisie, według wyboru 

Kupującego, na koszt i ryzyko Sprzedającego.  

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób 

polubowny, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na 

siedzibę Kupującego. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

Sprzedający       Kupujący 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

W skład zestawu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt. a) do e) wchodzi: 

 

1. Traktor (mini traktor używany w stanie wizualnym i technicznym bardzo dobrym) 

o mocy 20 KM, z napędem na 4 koła, z 3-cylindrowym silnikiem diesela 

chłodzonym cieczą, ogrzewaną kabiną kierowcy oraz osprzętem umożliwiającym 

zamocowanie i użytkowanie przyczepy,  rozrzutnika do soli i piasku, pługu 

śnieżnego oraz zamiatarki hydraulicznej.  

2. Przyczepa do mini traktora – nowa, o wymiarach od 250 cm x 150 cm (szerokość 

max wraz z kołami) do 280 cm x 150 cm (szerokość max wraz z kołami). 

3. Pług do śniegu – nowy, sterowany hydraulicznie, góra – dół, prawa – lewa 

strona, szerokość robocza max 140 cm. 

4. Rozsiewacz do soli i piasku – nowy, system rozsiewu talerzowy i ładowność do 

200 kg. 

5. Zamiatarka hydrauliczna – nowa, o szerokości zamiatania max 140 cm,  

z koszem zbierającym. 

 

 


