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     Załącznik nr 2 

U m o w a  nr .......... 

 

zawarta w Promniku w dniu ……….. roku pomiędzy:   

Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Promniku,  
ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn, zarejestrowaną  w  rejestrze  przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy pod Nr KRS 0000095525, 
posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 14 295 000,00 złotych, NIP 959-14-93-417, REGON 292433971  

zwanym dalej w tekście umowy Kupującym, 

    

reprezentowaną przez:  
1. Mirosława Banacha - Prezesa Zarządu   
2. Agnieszkę Paździor  - Prokurenta  

a  

……………………………………….. 

NIP ……………………………. 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………….. 

zwanym dalej w treści Umowy Sprzedającym, 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w 

trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści:   

§ 1 

Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje: 
Zadanie 1 - Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego 
Zadanie 2 – Dostawa wywrotnicy czołowej kontenera – pojemnika stalowego 1100 l 
 
(dalej maszyna) zgodnie z  wymogami określonymi w pkt. III ppkt. 1 SWZ zawierającym specyfikację 

techniczną opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik r 6 do SWZ), zwanej dalej specyfikacją. 

 

§ 2 

1. Sprzedający gwarantuje, że maszyna posiada cechy określone w specyfikacji oraz jest zgodna  

z ofertą. 

2. Sprzedający udziela gwarancji na maszynę: 

Dla zadania 1: minimum ………… mtg lub …………. miesiące licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego – co nastąpi pierwsze. 

Dla zadania 2: 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

3. Częstotliwość przeglądów technicznych – serwisowych minimum co 500 mtg 

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – czas reakcji – przyjazdu do siedziby Zamawiającego - do 48 

godzin od momentu zgłoszenia usterki / awarii, przeglądu serwisowego,  

5. Usunięcie usterki / awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym: maksymalnie do  

5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki / awarii przez Zamawiającego,  

6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w godzinach 7:00 – 16:00. 

7. Nie wywiązanie z napraw gwarancyjnych w terminach wymaganych zobowiązuje Sprzedającego do 

zapewnienia maszyny zastępczej lub pokrycia kosztów najmu maszyny zastępczej. Kupujący jest 

upoważniony po upływie 12 godzin nie zapewnienia maszyny zastępczej wykonać świadczenie 
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zastępcze na koszt i ryzyko sprzedającego na co sprzedający wyraża zgodę.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę na podstawie oferty w kwocie: 

Zadanie 1:  ……………………………….…….. zł brutto ( słownie: ………………………………..). 

Zadanie 2:  ……………………………….…….. zł brutto ( słownie: ………………………………..). 

2.  Zapłata ceny nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia rzeczy (maszyn) będących 

przedmiotem niniejszej umowy , zgodnych ze specyfikacją co zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru podpisanym przez Zamawiającego na podstawie faktury z załączoną kopią tego protokołu 

oraz protokołem  szkolenia operatorów zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy  

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

§ 4 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących  

w maszynie  w chwili dokonania odbioru przez Kupującego jak i wszelkie inne wady fizyczne 

maszyny powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji;   

2. W ramach gwarancji określonej w pkt 2a §2, Sprzedający zapewni bezpłatny serwis na terenie 

powiatu kieleckiego województwa świętokrzyskiego w autoryzowanym serwisie.  

3. W dostarczonych kartach gwarancyjnych warunki gwarancji, w tym okres gwarancji i czas usunięcia 

wady, nie mogą być dłuższe niż 14 dni; W uzasadnionych względami organizacyjnymi lub 

technicznymi przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wydłuży termin na dokonanie 

naprawy o czas niezbędny na jej prawidłowe wykonanie. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego Kupujący 

może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 

wysokości 0,1 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

c. za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w 

wysokości 10 % ceny. 

2. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 

3. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Kupujący będzie informował 

Sprzedającego pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 

kary. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

§ 6 

Szkolenie 

1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w przepisie § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych przez Kupującego co najmniej 2 osób w zakresie 
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prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia (operatorów)  Celem szkolenia jest przyswojenie przez 

te osoby wiedzy teoretycznej i nabycia umiejętności praktycznych na poziomie umożliwiającym 

prawidłową, samodzielną obsługę przedmiotu umowy. 

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Kupującego, w terminie ustalonym przez Strony, nie 

później jednak niż w dniu podpisania Protokołu odbioru. 

3. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. 
 

§ 7 

1.   Na przedmiot Umowy Sprzedający udziela gwarancji jakości. 
Dla zadania 1: minimum ………… mtg lub …………. miesiące licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego – co nastąpi pierwsze. 

 Dla zadania 2: 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego 
  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu uruchomienia i odbioru 

maszyny będącej  przedmiotem Umowy. 
2.    Zakres i warunki gwarancji i rękojmi określone są w karcie gwarancyjnej przedmiotu umowy 

stanowiącej załącznik do umowy, którą Sprzedający wyda Kupującemu w dniu wydania przedmiotu 
Umowy.  

3.  Kupujący powinien niezwłocznie faksem na nr ………………… lub email: …………..   informować 
Sprzedającego o wszystkich zauważonych usterkach, co pozwoli na przystąpienie do ich usunięcia 
możliwie jak najszybciej. Czas reakcji serwisu Sprzedającego wynosi 48 godzin, od momentu 
zgłoszenia usterki/awarii, przeglądu serwisowego.  

4.   Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad i niesprawności przedmiotu umowy, ujawnionych      
przez Kupującego w okresie gwarancji. 

5.    Za datę usunięcia usterki uważa się datę protokołu serwisowego. 
6.   W czasie naprawy gwarancyjnej realizowanej w siedzibie Kupującego wszystkie koszty podróży i 

pobytu personelu Sprzedającego jak również koszty ewentualnego transportu części lub 
elementów ponosi Sprzedający. 

7.    Gwarancja ulega przedłużeniu o dni wyłączenia maszyny z eksploatacji na skutek awarii z przyczyn 
tkwiących w maszynie. 

8.  Gwarancja nie obejmuje wad, usterek oraz innych nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwą 
eksploatacją lub nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji określonych w instrukcji obsługi sprzętu . 

9.    Uszkodzenia związane z użytkowaniem lub regulacją urządzenia niezgodnie z dostarczoną    
instrukcją obsługi oraz awarie powstałe w wyniku zjawisk losowych, takich jak: pożar, przepięcia 
sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalania, działania środków chemicznych oraz 
działania siły wyższej również nie podlegają gwarancji. 

10.   Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do opisanych wyżej zasad gwarancji jakości. 
11.  Sprzedający ma prawo wstrzymać serwis gwarancyjny w przypadku ewentualnego pozostawania  

Kupującego w zwłoce w zapłacie ceny. 
 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Kupującego. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a) oferta Sprzedającego, 

b) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 

 

§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 
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                    KUPUJĄCY:             SPRZEDAJĄCY: 

 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Data wydania: …………………………………. 

Dostawca: …………………………….………. 

Odbiorca: ……………………….…………….. 

Nazwa przedmiotu umowy (dalej sprzęt lub maszyna)  ………………………………. 

Numer seryjny: ……………………………….. 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej 

maszynie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych. 

2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 

Dla zadania 1: minimum ………… mtg lub …………. miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

przez Zamawiającego – co nastąpi pierwsze. 

Dla zadania 2: 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego 

3. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

4. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania 

rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, 

jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

5. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji. 

6. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać 

usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy 

wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu 

powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez 

Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Zamawiającego. 

7. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem 

materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany 

niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu. 

9. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca 

będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad. 

10. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu 

zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport 

uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca. 

11.  Na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd 

okresowy całego dostarczonego systemu. 

14. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega 

przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymiana 

części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i 

ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części. 
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15.Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania systemu i podjęcie 

czynności zmierzających do naprawy systemu ) zgodnie z terminami wskazanymi w umowie i OPZ. Nie 

wywiązanie się z naprawy w określonym terminie, zobowiązuje sprzedawcę do zapewnienia sprzętu 

zastępczego lub pokrycia kosztów najmu sprzętu zastępczego. 

16. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia   

Wykonawca. 

17. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu , e-mail 

……….…………….. 

18. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do 

uszkodzonego sprzętu. 

19. W przypadku istotnej naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa 

w ust. 1 i ust. 2, zaczyna swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku  

naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest 

okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części. 

20. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionej maszyny o dodatkowe elementy, w celu zachowania 

uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych 

powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w 

sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego. 

 
 


