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Załącznik Nr 2

UMOWA NR ..............
NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO SPALINOWEGO
Z SILNIKIEM BENZYNOWO-GAZOWYM
DO WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OPOLU
zawarta w dniu ………………………………… roku w …………………. pomiędzy:
Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Opolu, ul. Małopolska 18
45-301 Opole, REGON:000512651, NIP:754-033-63-80 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000005523 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy,
reprezentowanym przez:
1. Ryszarda Dziubandowskiego- Prezesa Zarządu ,
2. Krystynę Szawłowską- Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest:
1/.dostawa wózka jezdniowego spalinowego z silnikiem benzynowo-gazowym (benzyna/LPG) do
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, 45-301 Opole, ul. Małopolska 18,
2/.przeprowadzenie szkolenia dla operatorów wózka w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółową specyfikację techniczną zawiera opis przedmiotu zamówienia.
§2
Warunki realizacji przedmiotu umowy
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum dwa dni przed jej realizacją.
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie spełnia
parametrów zawartych w załączniku nr 1, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
Jednocześnie wskazany zostanie dodatkowy termin odbioru nie dłuższy niż 14 dni.
Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producenta na
oferowany sprzęt.
Koszty transportu, w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu, ponosi
Wykonawca.
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Do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy:
a) szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji wózka w języku polskim;
b) dokumentacja techniczno-ruchowa – DTR;
c) schemat instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej;
d) opis techniczny urządzenia;
e) karta gwarancyjna wózka;
f) certyfikat CE.
Wykonawca przeszkoli dwie osoby/operatorów wózka w siedzibie Zamawiającego zakresie:
1) prawidłowej eksploatacji wózka,
2) sposobu przeprowadzania codziennej obsługi i konserwacji.
Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem
terminu określonego w § 2 ust 1 umowy.

7.

8.

9.

§3
Cena i warunki płatności
1.

2.
3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zrealizowanie przedmiotu umowy kwotę netto
……………………. VAT 23% – łącznie brutto …………(słownie: …………………………..….)
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy
wskazane na fakturze.
Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.
Zapłata nastąpi jednorazowo, a podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń
protokół odbioru.
Cena wózka zawiera koszty związane z odbiorem przez UDT, który leży po stronie
Wykonawcy.
§4
Gwarancja, rękojmia, serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu
określonego w § 1 na okres 36 miesięcy lub 3000 motogodzin.
2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
UMOWY wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru lub min 3000 mtg
co nastąpi pierwsze.
3. Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów,
których mowa w ust. 1 i 2 należy do Zamawiającego.

o

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
6. Szczegółowe zasady gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik do niniejszej
umowy, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu
dostawy pojazdu.
7. Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie
wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do
Zamawiającego.
8. W przypadku gdy wady nie da się usunąć, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot
umowy nowy, wolny od wad.
9. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi do 24 godzin od momentu zgłoszenia
w formie pisemnej przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego faktu
wystąpienia awarii.
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10. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu, o którym mowa
w ust. 9 to na okres naprawy, dostarczy zastępczy wózek o parametrach nie gorszych niż
wózek będący przedmiotem niniejszej UMOWY.
11. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po
uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć
kosztami Wykonawcę.
12. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu UMOWY - Wykonawca
zobowiązuje się :
1/. do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2/. do naprawy lub usunięcia wad wózka w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt
przewiezienia wózka do własnej siedziby.
3/. do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych z
usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego wózka (wady
technologiczne), pod warunkiem, że wózek będzie eksploatowany zgodnie z dostarczoną
przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.
13. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji wystąpią co najmniej trzy
awarie tego samego urządzenia, podzespołu, instalacji lub sprzętu stanowiącego element
składowy wózka widłowego dostarczonego przez Wykonawcę winien on wymienić
uszkodzony element na nowy wolny od wad (o parametrach nie gorszych od pierwotnychczęści producenta), całkowicie na własny koszt.
§5
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie
Pan(i) ............................................................., tel. .............................................
2. Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie
Pan(i) ………………………………… , tel. 77/4003310
3. Zamawiający ustanawia uprawnionymi do:
1) dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru,
2) zgłaszania awarii sprzętu
3) zgłaszania
konieczności
wykonania
przeglądu
okresowego,
gwarancyjnego
w granicach umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ:
Pana …………………………., tel. …………………..
Pana …………………………., tel……………………
§6
Doręczenia
1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:
1) dla Zamawiającego:…………………………………. ,
2) dla Wykonawcy: …………………………………… .
2. Strony wskazują następujące numery dla transmisji faksowych:
1) dla Zamawiającego: ………………………………… ,
2) dla Wykonawcy: …………………………………… .
3. Strony wskazują następujące adresy poczty elektronicznej:
1) dla Zamawiającego: ………………………………… ,
2) dla Wykonawcy: …………………………………… .
4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów transmisji faksowych lub adresów poczty
elektronicznej, Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić
o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej.
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§7
Kary umowne
1. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary
umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od terminu
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w § 5 pkt.2 wykonawca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości
umowy brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze sprzętu liczonej od uzgodnionego terminu
odbioru.
4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie
ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
5. Nie wyklucza się możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli kary umowne nie pokrywają całości szkody poniesionej przez Stronę.
§8
Zmiana umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach i na następujących warunkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub
lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.
b) innych przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym
przerwom.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać w sposób
polubowny.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
4. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej
strony.
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