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Umowa nr ……. 

 

Zawarta w dniu  ….-….- 2020 w Końskich pomiędzy: 

GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Końskich, 

ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie, posiadającym nr KRS 0000541294, REGON 360670693, NIP 6581982886, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dariusz Młodawski – Prezes Zarządu 

a 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………… 

 

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania 

ofertowego z dn. ……………. r. dotyczącego realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego 

innowacyjnego worka filtracyjnego” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć na rzecz Zamawiającego wózek 

widłowy w ilości 1 szt., zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kserokopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

§2 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w niniejszej Umowie w szczególności do: 

1) Dostarczenia przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy 

2) Dostarczenia wózka widłowego będącego przedmiotem Umowy identycznego pod względem specyfikacji 

ze złożoną ofertą z dnia …………… r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3) Dostarczenia przedmiotu Umowy, na własny koszt i na własne ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia towaru do chwili wydania Zamawiającemu. 

4) Dostawy przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. ….. do ……. (w dniach 

roboczych od poniedziałku do piątku). 

5) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji przedmiotu Umowy w tym, o ile dotyczy, następujących 

dokumentów: 

a) instrukcja obsługi i konserwacji, 

b) karta gwarancji 

c) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności, 

d) decyzja o dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji. 
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6) Dokumentacja, o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 5 musi być dostarczona w języku polskim w wersji 

papierowej. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny oraz spełnia parametry techniczne, 

technologiczne i jakościowe określone w specyfikacji przedmiotu zamówienia; 

2) Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

3) Przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi przewidziane dla tego rodzaju pojazdów zgodnie 

z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami oraz posiada wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, 

homologacje (jeśli dotyczy). 

3. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 z należytą starannością. 

§3 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przyjęcia dostawy w czasie uzgodnionym przez Strony. 

2) Przystąpienia do odbioru Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

3) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

§4 

Warunki dostawy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy do dnia ……… r. 

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Kornica, ul. Kuźnicza 14, 26-200 Końskie. 

3. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony 

lub osoby przez nie upoważnione. 

4. W dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne i inne dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5 (jeśli dotyczy). 

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub poszczególne jego części zawierają wady lub w inny sposób 

odbiegają od wymagań określonych niniejszą umową, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru 

i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin usunięcia wad lub doprowadzenia przedmiotu umowy 

do stanu zgodności z umową. 

§5 

Wynagrodzenie 

 

1. Za zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: 

………………. zł (słownie: ………….), w tym ……. zł netto i ……………… zł podatku VAT. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 może zostać zmienione. 

Zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku 

VAT. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 będzie płatne w następujących transzach i wysokościach: 

1) I transza – … % wartości przedmiotu Umowy. Zaliczka płatna w terminie 14 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy na podstawie faktury proforma. Niezapłacenie zaliczki oznacza wstrzymanie realizacji 

Przedmiotu umowy przez Wykonawcę do czasu jej zapłacenia. 

2) II transza – … % wartości przedmiotu Umowy. Zaliczka płatna w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do wysyłki przedmiotu Umowy na podstawie faktury proforma. 

3) III transza – płatność końcowa w wysokości …..% wartości przedmiotu Umowy po dostarczeniu 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy. Zapłata całości wynagrodzenia pomniejszona o kwotę zapłaconych 

zaliczek nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest, 

podpisany bez uwag przez obydwie Strony, protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu Umowy. 

4. Płatności o których mowa w §5 ust. 2 będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy. 

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu 

rachunek Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą umową realizacji przedmiotu zamówienia, w tym związane z kosztami 

transportu, opakowania, ubezpieczenia, opłatami celnymi itp. 

7. W razie nie wykonania umowy przez Wykonawcę, także w przypadku kiedy nie wykonanie umowy nastąpiło 

na skutek okoliczności nie zawinionych przez Wykonawcę, albo za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający, Zamawiającemu przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych zaliczek w terminie 7 dni od daty 

wezwania. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: 6581982886. 

§6 

Gwarancja i serwis 

 

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres ….. miesięcy lub ….. motogodzin 

(w zależności co nastąpi pierwsze) liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty napraw oraz koszty wymiany wadliwych elementów, jeżeli 

zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty związane z powyższymi czynnościami, jak koszty wymienianych 

elementów, części zamiennych, materiałów, transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny, inne pokrywa 

Wykonawca. 

3. Czas reakcji serwisu Wykonawcy zmierzający do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego w okresie 

gwarancji awarii wynosi 48 godzin. Czas reakcji serwisu liczy się od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie 

pod nr tel. ……….. lub e-mailem na adres: ………… do momentu podjęcia czynności zmierzających do 

naprawy wózka widłowego, nie wliczając w bieg tych terminów sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych 

wskazanych w §6 ust. 3 w terminie do 48 godzin od zaistnienia takiej zmiany. 

mailto:service@hs-maschinentechnik.de
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5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia każdej usterki w ciągu 7 dni roboczych 

od zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiąże się do 

dostarczenia pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach) na czas konieczny do naprawy. 

6. Usunięcie usterki (wady) w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wszystkie koszty związane z usunięciem usterki (wady) w szczególności koszty serwisu, transportu 

i naprawy obciążają Wykonawcę. 

7. Niezależnie od roszczeń wynikających z warunków udzielonej gwarancji Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

§7 

Warunki końcowe 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 

do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 ze zm.). 

4. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§8 

Załączniki 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Kserokopia Formularza oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


