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Nr sprawy: ZWiK 580/12/2019                                     Załącznik nr 7 do IDW 

 

Umowa wzór 

W dniu ............ w Chełmnie Gryfickim 

 

pomiędzy: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Trzebiatowie Sp. z o.o., z siedzibą w Chełmie Gryficki 

7, 72-320 Trzebiatów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie - Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Karnego KRS: 0000297679, NIP:8571874050, 

REGON: 320451195, o kapitale zakładowym Spółki w wysokości 42 139 500,00zł,  

reprezentowanym przez:  

……………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

 

a  

........................................................................................................................................  

zarejestrowanym w Sądzie …………………… Nr rejestru……..……….. Regon: ..............         

NIP:...................   z  siedzibą  w   ................................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 

przez:.................................................................................. 

zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Dostawcą”,  

 

wyłonionym w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie 

ramowych procedur udzielania zamówień dla zadania pn. „Zakup przerzucarki kompostu 

wyposażonej w zwijarkę włókniny do przykrywania pryzm kompostowych” w ramach projektu pn. 

„Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o 

których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych”. 

o następującej treści:  

 

§ 1 
1. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się: dostarczyć przerzucarkę kompostu 

wyposażonej w zwijarkę włókniny do przykrywania pryzm kompostowych”……………… 

……………… (marka, model) i parametrach technicznych i w zakresie szczegółowo określonym 

Instrukcją dla Wykonawców (IDW) nr sprawy ZWiK 580/12/2019 z dnia………..., oraz ofercie 

złożonej w dniu ……...., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, do siedziby 

Zamawiającego: - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7,               

72 - 320 Trzebiatów. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na miejsce dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy do dnia 

15 czerwca 2020 r.  

3. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg następującego 

pierwszeństwa: 

a) Umowa Dostawy (wraz z jej załącznikami); 
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b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami 

wprowadzonymi na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy  

a. Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

b. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

a. Formularz Oferty. 

b. Załączniki do Oferty 

Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 

wyjaśniające się. 

4. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie na miejscu dostawy usług pozostających w 

związku z realizowaną Dostawą, a w szczególności: 

a) uruchomienie maszyny objętej dostawą na Miejscu Dostawy 

b) dostarczenie narzędzi potrzebnych do uruchomienia i/lub konserwacji dostarczonej maszyny 

c) dostarczenie części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych na użytek okresowych 

przeglądów serwisowych w ciągu okresu gwarancyjnego, z wyłączeniem narzędzi roboczych, 

wirnika, gąsienic, płynów eksploatacyjnych, olei i  paliwa,  

d) dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem Kraju dla poprawnej 

eksploatacji dostarczonej maszyny w języku polskim  

e) dostarczenie certyfikatów CE oraz harmonogramu okresowych przeglądów serwisowych, 

szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w tym DTR (dokumentacja techniczno- 

ruchowa) dla każdej właściwej jednostki dostarczonej maszyny w języku polskim 

- deklaracja zgodności;  

- zapewnienie etykiet, tabliczek firmowych, instrukcji i tabliczek ostrzeżenia potrzebnych do 

oznakowania i bezpiecznej obsługi sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(wszystkie napisy winny być w języku polskim). 

- instrukcję obsługi zawierającą elementy dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz instrukcję 
konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim – 1 egzemplarz papierowy /       

1 – egzemplarz elektroniczny.  

- karta gwarancyjna na przedmiot zamówienia na okres …………………..miesięcy. 

f) przeprowadzenia okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw maszyny, przy 

czym wykonywanie tych Usług nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z rękojmi 

i/lub gwarancji jakości, w tym również dostarczenie m. in. materiałów, płynów 

eksploatacyjnych;  

g) Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia co najmniej 3-operatorów personelu 

Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (w cenie maszyny), w zakresie uruchomienia, 

eksploatacji, konserwacji lub naprawy dostarczonych maszyny  

h) obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym oraz 

próbach eksploatacyjnych dostarczonych maszyny 

i) Wystawić zaświadczenia imienne dla przeszkolonych operatorów upoważniające do 

wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowej maszyny.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usług, o których mowa w ust. 4 w okresie rękojmi i/lub 

gwarancji jakości. 

Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Okres obowiązywania rękojmi  

zrównuje się na podstawie niniejszej umowy z okresem gwarancji udzielonym przez Wykonawcę. 

§ 2 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i 

przenieść na niego własność przedmiotu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy 

odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę, na warunkach określonych w Umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczona przez niego maszyna jest fabrycznie nowa, 

nie używana, pozbawiona wad technicznych, produkcyjnych, materiałowych oraz zgodna z 

parametrami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu 

Dostawy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

Dostawy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 

znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 

wprowadzeniem przedmiotu Dostawy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczona przez niego maszyna jest wolna od wad 

fizycznych i prawnych. 

 

§ 3 
Do wykonywania uzgodnień technicznych i organizacyjnych dotyczących przedmiotu umowy 

upoważnia się:  
1. Ze strony Zamawiającego:  

a) …………………………………………… 

b) …………………………………………..  

2. Ze strony Dostawcy:  

a) ………………………………………………………………………….  

b) ………………………………………………………………………….  

 

§ 4 
1. Przez realizację umowy rozumie się wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu wraz z 

wymaganą dokumentacją oraz przeprowadzenie szkolenia i wydanie zaświadczeń dla 

przeszkolonych pracowników.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości dostawy 
maszyny i wykonania Usług z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed dostawą.  
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3. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego za protokołem 

odbioru. 

4. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu wzór protokołu odbioru przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni przed datą przekazania przedmiotu umowy. 

5. Podpisanie protokołu odbioru poprzedzą próby odbiorowe, badania kontrolne, testy sprawności, 

próbna eksploatacja, które zostaną przeprowadzone w Miejscu Dostawy, przy czym w 

szczególności może to polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych elementów 

przedmiotu zamówienia albo sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania 
normami technicznymi. 

6. Wykonawca sporządzi protokół prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, próbnej 

eksploatacji, który winien zawierać w szczególności: 

a) zakres prowadzonych prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, inspekcji i 

próbnej eksploatacji, 

b) stwierdzone braki, usterki, wady fizyczne lub oświadczenie o ich braku 

7. Podpisanie wszystkich protokołów prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, 

inspekcji i próbnej eksploatacji dla przedmiotu zamówienia objętego Zamówieniem w ramach 

Umowy, stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do podpisania końcowego protokołu 

odbioru. Podpisanie takiego protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 

Wykonawcy uważane będzie za zakończenie części umowy związanej z dostarczeniem przedmiotu 

zamówienia. 

8. Pozytywne wyniki prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności próbnej eksploatacji 

dla przedmiotu zamówienia objętego Zamówieniem nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 

udzielenia gwarancji lub innych obowiązków wynikających z Umowy. 

9. Jeśli w wyniku prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności i próbnej eksploatacji 

przedmiot zamówienia objęty Zamówieniem okaże się niezgodny z IDW, Zamawiający może go 

odrzucić, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inną maszynę, bądź też dokona wszelkich 

niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania IDW bez 

ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot zamówienia, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu, 

wykaże jakąkolwiek wadę, zostanie ona usunięta zgodnie z obowiązkami wynikającymi z 

gwarancji, 

 

§ 5 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli, przeglądów 

serwisowych, konserwacji i napraw dostarczonego towaru i zapewni dostawę części zamiennych i 

materiałów eksploatacyjnych, potrzebnych do wykonania zadań i poniesie wszystkie koszty 

powyższych zobowiązań w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi. 

2. Wykonawca dostarczy, w terminie do 30 dni po realizacji dostawy przedmiotu zamówienia, listę 
wytwórców i/lub dystrybutorów oryginalnych, zaakceptowanych przez Wykonawcę i/lub 

producenta maszyny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 
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§ 6 

1. Do należytego wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają następujące warunki szczegółowe 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Dostawa realizowana w ramach niniejszej Umowy będą odpowiadać standardom wskazanym 

w IDW, a jeśli nie jest wymieniony żaden właściwy standard będą odpowiadać standardom 

obowiązującym w kraju pochodzenia towarów z uwzględnieniem spełnienia standardów 

najlepszych dostępnych technik (BAT- Best Available Techniques) 

b) Wykonawca zapewni załadunek, transport, rozładunek i uruchomienie maszyny będącej 

przedmiotem umowy, 

c) Wykonawca zapewni pakowanie i zabezpieczenie maszyny na czas transportu, w sposób 

zgodny ze stosownymi normami technicznymi, zapobiegający jej uszkodzeniu lub pogorszeniu 

jakości,  

d) Wykonawca zapewni na czas transportu stosowne, wymagane prawem oznakowanie 

przedmiotu umowy  

e) Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy na czas transportu oraz poniesie wszelkie inne 

opłaty związane z transportem tego przedmiotu  

f) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem 

przedmiotu umowy, do czasu jego dostawy do Zamawiającego 

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Dostawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości:  

Cena netto: …………………… zł + podatek VAT ……………….. zł  …………………. zł brutto 

(słownie brutto: …………………………………………….). 

2. W wynagrodzeniu określonym powyżej mieszczą się wszelkie wymagane koszty, jakie Dostawca 

poniesie w celu zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz wywiązuje się z wszelkich 

obowiązków wobec organów podatkowych. 

4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

6. Podstawą wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia, stwierdzający realizację zamówienia zgodnie z umową 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Zamawiający na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego zastrzega zakaz dokonywania cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 9 

1. Dostawca oświadcza, iż wiadomym mu jest, że z uwagi na zamierzony przez Zamawiającego cel 

umowy, przedmiot umowy musi zostać wykonany w terminie określonym w § 1 ust.2 Strony ustalają, 
iż Zamawiający w przypadku niewykonania umowy przez Dostawcę w tym terminie może odstąpić 
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia określone w § 10.  

§ 10 

1. Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w razie:  

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % brutto 

wynagrodzenia przewidzianego w § 7 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu 

określonego w § 1 ust 2,  

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto.  

c) opóźnienia w wykonaniu serwisu gwarancyjnego w przypadku wystąpienia usterki w wysokości 

stanowiącej równowartość 0,5 % brutto wynagrodzenia przewidzianego w § 5 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 1 ust 2,  

2. Niezależnie od powyższego Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

3. W przypadku wystąpienia kar określonych w ust. 1 przed terminem wypłaty wynagrodzenia 

należnego Dostawcy, Zamawiający ma prawo potrącić je z należnościami wynikającymi z faktury 

za przedmiot umowy, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu powyższego faktu wraz z uzasadnieniem 

Dostawcy.  

 

§11 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w  art. 144 ust. 1 pkt. 3-6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej w przypadku: 

1) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego 

umową terminu realizacja zamówienia publicznego; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia; 

3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie 

może ulec termin realizacji umowy lub zakres zamówienia; 

4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy,                       

w szczególności terminu realizacji zamówienia lub zakresu zamówienia. 

5) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 
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6) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej przez władzę ustawodawczą                
w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz                 

o podatku akcyzowym; 

7) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 

Zamawiającego; gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia. 

 

§ 12 

W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

§ 13 

1. Na przerzucarkę kompostu wyposażonej w zwijarkę włókniny do przykrywania pryzm 
kompostowych będącą przedmiotem umowy, Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela 

gwarancji ……………………. miesięcy bez limitu motogodzin. 

2. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową. Czas reakcji serwisu w 

przypadku awarii przerzucarki wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia (faksowego,  

e-mailowego lub telefonicznego), a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia. 

4. Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia – 7 dni . 

a) W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym wyżej okresie czasu (7 dni ) 

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczególne warunki naprawy w tym nowy termin usunięcia 

usterki. W przypadku kiedy termin naprawy pojazdu będzie przekraczał 7 dni  Zamawiający może 

wymagać od Wykonawcy podstawienia sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach na koszt 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku 

a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki, 

b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 

usunięcia usterki, 

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw w okresie gwarancji. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych 

nie dających się naprawić, Wykonawca zobowiązuje się wymienić maszynę na sprawną, wolną od 

wad. 

7. Jeżeli serwis pogwarancyjny będzie oddalony od siedziby Zamawiającego powyżej 300 km (w jedną 
stronę) Wykonawca zapewni dojazd w pełni wyposażonego serwisu mobilnego do siedziby 

Zamawiającego . 

8. Wykonawca zapewni na własny koszt serwisowanie maszyny w okresie gwarancji, w tym koszty 

dojazdu, serwisu oraz koszty związane z robocizną i materiałami serwisowymi. W okresie 

pogwarancyjnym Zamawiający ponosi wszelkie koszty serwisowania maszyny będącej przedmiotem 

zamówienia. 

9. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
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10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne tych przedmiotów. 

 

§ 14 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować  
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

 
 

 
§ 15 

1. Dostawca i Zamawiający ustanawiają adresy do doręczeń w ich siedzibach podanych we wstępie do 

Umowy. Dla skutecznego zawiadomienia o ich zmianie konieczne jest zawiadomienie pismem 

poleconym z potwierdzeniem odbioru.  

2. Korespondencję wysłaną listem poleconym na adres, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za 

skutecznie doręczoną z chwilą jej odbioru lub odmowy jej odbioru lub bezskutecznego upływu 

terminu na jej podjęcie w placówce pocztowej. W przypadku przesyłek wysłanych pocztą kurierską 
lub doręczonych osobiście doręczanie uznaje się za dokonane z chwilą odbioru lub odmowy odbioru.  

3. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, doręczenie dokonane na ostatni znany drugiej 

Stronie adres do doręczeń będzie uważane za dokonane prawidłowo i skutecznie.  

 

§ 16 

1. Wprowadzenie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy może mieć charakter wyłącznie 

wyjątkowy, tj. gdy konieczność wprowadzenia zmian nie narusza treści oferty Dostawcy, na 

podstawie której dokonano jego wyboru, a nadto wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 

2. Zmiany te mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takich zmian. Strony nie mogą powoływać się na uzgodnienia pozaumowne. 

 

§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 7 ust. 1, tj. ………………… zł w 

formie:…………………………………………………………… 
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2. Strony postanawiają, że: 

1) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone                                  

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego, 

2) 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku 

usterek. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu zabezpieczenia opisanego w ust. 2 lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej w dniu podpisania aneksu do niniejszej umowy, w którym zmienia się termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony 

jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 18 

Ewentualne spory wynikłe w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

1. Umowę sporządzono w dwóch oryginalnych egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, a jeden dla 

Dostawcy. 

2. Integralną częścią umowy są: 

1) Karta Gwarancyjna – Załącznik Nr 1 

 

 

DOSTAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

………………….……………     ………………………………………. 
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Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ....................... 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja Jakości) 

 

................................................................................................................................................... 

/Nazwa Wykonawcy/ 

 

udziela gwarancji dobrej jakości 

na wykonane dostawy maszyny w ramach zamówienia na wykonanie zadania: 
,, Zakup przerzucarki kompostu wyposażonej w zwijarkę włókniny do przykrywania pryzm 

kompostowych” 

 

Wykonane wg Umowy Nr ................... z dnia ......................  

 

−  na okres minimum 24 miesięcy na dostarczone maszyny, od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy 

tj………..,  

 

WARUNK I GWARANCJ I:  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczona maszyna nie maja usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po 

otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną. 

3. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez Wykonawcę bezpłatnie (materiały, robocizna, dojazd). 

Zamawiający udostępni maszynę do naprawy na Składowisku Zamawiającego lub udostępni ją do 

przetransportowania jej  ze Składowiska Zamawiającego do stacji serwisowej i z powrotem. Na czas remontu 

Wykonawca zapewni i dostarczy Zamawiającemu inna podobną maszynę. 

4. Gwarancja reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24 godz. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania 

oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym 

zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową. Czas reakcji serwisu w przypadku 

awarii przerzucarki wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia (faksowego, e-mailowego lub 

telefonicznego), a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia. 

7. Wykonawca usunie wady i/lub usterki bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 7 dni. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym wyżej okresie czasu (7 dni ) Wykonawca ustali 

z Zamawiającym szczególne warunki naprawy w tym nowy termin usunięcia usterki  

9. Wykonawca zagwarantuję autoryzowaną obsługę  (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) dostarczonego 

przedmiotu zamówienia. 

10. Przez autoryzowaną obsługę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym rozumie się dostęp do 

autoryzowanej stacji serwisowej (lub mobilnego serwisanta)  zdolnej do dokonania napraw wszelkich 

możliwych uszkodzeń przerzucarki oraz zapewnienie dostępu do części zamiennych dla dostarczanej 

maszyny. 
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11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych dostaw. 

12. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy 

nowej wolnej od wad.  

13. Zamawiający ma prawo wymiany maszyny na nową, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu 

działania lub zachowania się maszyny. 

14. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad albo naprawy rzeczy.  

15. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie na nowo dla tej części.  

16. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją Zamawiajmy nie mógł z niej korzystać.  

17. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa lata w stosunku do 

Okresu Gwarancji Jakości określonego powyżej.  

18. Jeżeli Okres Gwarancji Jakości udzielonej przez producenta maszyn jest dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości udzielonej 

przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji Jakości udzielonej przez 

Wykonawcę do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości udzielonych przez 

producentów. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną, niezależnie od tego czy zamówienie zrealizował sam czy za 

pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres zamówienia 

niezależnie od odpowiedzialności Podwykonawców, dostawców i producentów. 

20. Wykonawca wskazuje autoryzowane punkty serwisowe dla dostarczonych maszyny: 

1) ...................................................... 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

21. Wykonawca zapewnia przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. Wykonawca ponosi koszty tych usług, w tym 

koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych (za wyjątkiem paliwa, opon) oraz części podlegających naturalnemu 

zużyciu podczas eksploatacji maszyn 

22. Wykonawca zapewnia (odpłatną) dostawę części zamiennych dla maszyn przez okres 10 lat od podpisania przez strony 

protokołu odbioru.1 

23. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi maszyny; 

24. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o 

powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji. 

                                                                            

 

......................................................................               Imię Nazwisko........................................................... 

           ( pieczątka adresowa Wykonawcy ) 

 

Miejscowość i data .........................................                Podpis....................................................................... 

                                                                                                                     /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony             

        aktem rejestrowym  lub upoważniony pełnomocnik/ 

                                                           

1 obowiązek ten może zostać wykonany również przez wskazanie odpowiedniego dostawcy na rynku. 


