Załącznik nr 4 Projekt umowy

UMOWA O DOSTAWĘ nr ……………
Zawarta w ………………… dnia …………………. roku pomiędzy:
1. Firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu CIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pogwizdowie 155, kod pocztowy 37-126 Medynia Głogowska, REGON 180190245, NIP 5170199138,wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego,
nr KRS 0000270837, o kapitale zakładowym w wysokości 51 305 000,00 złotych,
reprezentowaną przez Wiktora Cisło- Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
2. Firmą …………………………………………… z siedzibą w ……………………. przy ul. ………………………, kod
pocztowy …..-..........., REGON …………………………, NIP ………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………. ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS
…………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………… złotych,

reprezentowaną przez……………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych: 5 szt. wózków spalinowych tj.
wózek czołowy gazowy + osprzęt w postaci chwytaka do pianki poliuretanowej, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny podanej w § 5, należy również:
a) dostawa wraz z montażem, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, wdrożeniem, wykonaniem testów poprawnego
działania przedmiotu zamówienia oraz w wymaganych przypadkach wykonanie niezbędnej infrastruktury;
b) bezpłatne przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu obsługi i konserwacji
urządzeń;
c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego obejmującego przedmiot zamówienia;
d) dostarczenie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy tego typu sprzęcie tj. karta gwarancyjna
i serwisowa w języku polskim, instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w tym instrukcję systematycznej obsługi
(codziennej, tygodniowej itd.) oraz dokumentacja techniczno - ruchowa, aprobata techniczna, certyfikaty, wszystkie
dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w formie drukowanej.
e) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczane urządzenia na terenie kraju.
f) Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego cesji wszelkich praw i obowiązków wynikających z przekazanych
Zamawiającemu dokumentów. Dotyczy to w szczególności uprawnień gwarancyjnych i serwisowych.

3. Dostarczane urządzenia powinny obowiązkowo posiadać certyfikat CE potwierdzony przekazaniem deklaracji zgodności
CE oraz umieszczonym na wyrobie oznaczeniu CE, oraz spełniać wszelkie aktualne wymagania zgodne z Polskimi Normami
oraz przepisami BHP.
4. Dostarczane urządzenia powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.
(tekst jedn.: Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1228) w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, oraz Kodeksu pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne art. 216 ustawy z 26 czerwca 1974 r.;
5. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do składania ofert oraz oferta Wykonawcy z dnia……
§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko, oraz dokona innych czynności
opisanych w paragrafie 1 niniejszej umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawcę obciążają także koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w czasie jego załadunku, transportu
i rozładunku.
§3
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji zamówienia.

TERMIN REALIZACJI
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: 14 tygodni licząc od
dnia podpisania umowy.
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do
korzystania z przedmiotu umowy wymienione w § 1 oraz zaproszeniu do składania ofert, w tym
w szczególności dokumenty gwarancyjne, instrukcje w języku polskim, opisy i inne posiadane przez niego informacje w formie
drukowanej.
3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia
4. Wykonanie dostawy przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru wykonania całości przedmiotu umowy,
podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.

ZAPŁATA ZA ZREALIZOWANY PRZEDMIOT UMOWY
§5
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …….zł netto (
słownie:………….) . Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki …..%. Całkowite
wynagrodzenie brutto wyniesie ……….zł ( słownie:………….zł).
2. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy w następujący sposób: 25% wartości zamówienia płatne będzie w terminie 7
dni po podpisaniu umowy na podstawie faktury „pro – forma”, pozostałe 75% w terminie 14 dni, po dostarczeniu
przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego o którym mowa w § 4 ust.4 niniejszej umowy,
na podstawie faktury końcowej.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

KARY UMOWNE
§6
1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy (§1, § 2 i § 4 ust. 1) oraz opóźnienia w wydaniu
dokumentów, o których mowa § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny umownej
netto (§ 5 ust.1). Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 5% wartości wózka/wózków których opóźnienie dotyczy.
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi liczonego od następnego
dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny
umownej netto (§ 5 ust.1). Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 5% wartości wózka/wózków których opóźnienie
w usunięciu wad dotyczy.
c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad (gwarancja) liczonego od następnego dnia po upływie
terminu określonego w § 7 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny umownej netto
(§ 5 ust.1). Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 5% wartości wózka/wózków których opóźnienie dotyczy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto (§ 5 ust.1) za odstąpienie przez
Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność wykonawcy ograniczona jest do wysokości wartości zamówienia.

GWARANCJA WYKONAWCY NA PRZEDMIOT UMOWY
§7
1. Wykonawca zapewnia, że zrealizowany przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji oraz …….. miesięcy (nie mniej niż 18 miesięcy) rękojmi lub 3 000 motogodzin
na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
3. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt wykonawcy w
siedzibie zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane
ponosi wykonawca.
4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie
zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
5. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru
(bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia.
6. Czas reakcji pracownika serwisu na zgłoszoną awarię wynosi nie dłużej niż 72 godziny w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni
robocze, (przez czas reakcji rozumiany jest przyjęcie zgłoszenia i wizyta pracownika w miejscu instalacji )
7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia
przez serwis (faxem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany
uzgodnią dłuższy czas naprawy.
8. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.
9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na
nowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego faksem lub mailem, że dany element wykazuje wady.

10. W przypadku gdy wykonawca nie zastosuje się do powyższych punktów zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad
samodzielnie lub w drodze zlecenia naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia
przysługujące mu na podstawie umowy, w szczególności związanych z uprawnieniami z tytułu gwarancji i rękojmi.
11. wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przedmiotu umowy, który rozpoczyna się od dnia wygaśnięcia gwarancji i
powinien trwać minimum 5 lat. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na zakupiony przedmiot umowy obejmuje gotowość
płatnego świadczenia czynności przez Wykonawcę, o których mowa w ww. podpunkcie dotyczącym gwarancji. Wykonawca
powinien zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat.
12. Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków serwisu pogwarancyjnego zostaną sprecyzowane w umowie, którą
Zamawiający i Wykonawca zawrą po wygaśnięciu gwarancji. Wycena kosztów naprawy tzn. roboto godzin oraz części
zamiennych, która zostanie ustalona w umowie serwisu pogwarancyjnego nie może być większa niż ceny obowiązujące u
Wykonawcy w momencie zawierania umowy serwisu pogwarancyjnego.
§8
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
……………………… tel. ……………………………….
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
………………………. tel. …………………………..

PODWYKONAWSTWO
§9
1. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, Wykonawca zapewni ustalenie w umowach
z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i/lub zaniechania podwykonawców, którymi posłużył się
przy realizacji niniejszej umowy.
3. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających
z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
4. W razie stwierdzenia, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy w całości lub części, Zamawiający może
wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, a należność przekazać bezpośrednio na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia
w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5.

Powyższe ustalenia dotyczą jedynie podwykonawców zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

ZMIANY DO UMOWY
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa, w przypadkach określonych w zapytaniu ofertowym.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i mający
siedzibę Sąd w Rzeszowie.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

