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Tom II SIWZ  

WZÓR UMOWY  

                                     zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy: 

 

„ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162132, posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości 30 859 000,00 zł; legitymującą się numerem identyfikacji 

podatkowej 617-20-54-982 oraz numerem REGON 251580939, 

reprezentowaną przez: 

_______________________________________, 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a                                           

______________________________________________, 

reprezentowanym przez 

______________________________________________, 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

o następującej treści:  

 

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) dostawa fabrycznie nowej, mobilnej rozrywarki worków 

2) dostarczenie w/w rozrywarki do siedziby Zamawiającego 

3) Świadczenie usług gwarancyjnych na zasadach określonych w § 4 umowy. 

 

 

§ 2 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego w terminie do dnia 20.12.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy oraz do 

przeprowadzenia testów próbnych na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający 

dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów 

techniczno – eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 

do umowy. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo 
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przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole 

odbioru. 

3. Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy w dniu 

dokonania dostawy/montażu. 

4. Za termin dostawy przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

5. Ze strony Zamawiającego protokół zdawczo odbiorczy podpisze przedstawiciel 

Zamawiającego, a ze strony Wykonawcy jego upoważniony pracownik. 

6. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od 

ryzyka – w szczególności utraty lub uszkodzenia. 

8. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z 

Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

9. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do dostarczenia 

przedmiotu umowy, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą. 

§ 3  

Warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę: ………………… brutto zł (słownie złotych: 

……………………………………………..) w tym podatek VAT ………….. %. Wartość 

przedmiotu umowy netto wynosi ……………………… zł (słownie złotych: 

……………………….). 

2. Cena (wartość), o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie cenę rozrywarki wraz 

z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją techniczną, a także koszty: dostawy do 

Zamawiającego, lub importera oraz podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia. 

3. Faktura VAT może być wystawiona nie wcześniej, niż po podpisaniu bez zastrzeżeń przez 

Wykonawcę i Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego. 

4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ….. 

dni od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz 

z podpisanymi przez obydwie strony bez zastrzeżeń oryginałem protokołu zdawczo-

odbiorczego oraz dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4  

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

1. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona rozrywarka jest fabrycznie 

nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych, kompletna (zgodnie ze specyfikacją 

funkcjonalno - techniczną), Przedmiot umowy w okresie od daty produkcji do daty 

dostawy nie będzie podlegać jakimkolwiek naprawom. 
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2. Na dostarczoną rozrywarkę Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy pełnej 

gwarancji. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatnie przeglądy 

gwarancyjne i obsługę serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do 

przeglądów zgodnie z kartą gwarancyjną producenta. Okres gwarancji biegnie od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń przez obydwie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Na rozrywarkę zostanie wystawiona karta /książka/ gwarancyjna, z datą rozpoczęcia 

gwarancji liczoną od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego. 

4. W razie naprawy trwającej dłużej niż 10 dni Wykonawca udostępni i dostarczy na własny 

koszt, na czas trwania naprawy gwarancyjnej użytkowy rozrywarkę zastępczą o 

parametrach możliwie zbliżonych. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę w/w 

rozrywarki, Zamawiający może wynająć rozrywarkę zastępczą zaś kosztami wynajmu 

zostanie obciążony Wykonawca.    

5. Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas niesprawności przedmiotu umowy od chwili 

pisemnego zgłoszenia awarii do dnia zwrotu jej po naprawie. 

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia 

istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru 

prac wykonanych w ramach gwarancji.  

7. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego 

przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego samego 

elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu.  

8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi 

Wykonawca. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących 

przypadkach: 

1) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie 

gwarancyjnej, 

2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji. 

 

§ 5  

Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy 

dzień opóźnienia.  

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 ust. 10 pkt. 2 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 

złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia 

3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 4 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 

00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą umowną w wysokości 10 000 PLN 

Brutto 
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5. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

opóźnienie w realizacji dostawy przekroczy 2 tygodne. W takim przypadku Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 000 PLN brutto. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Przedmiot zamówienia nie spełni kryteriów opisanych w SIWZ. W takim przypadku 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% należnego 

wynagrodzenia brutto. 

8. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 6  

Siła wyższa 

1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy 

nie może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeżeli 

przyczyną niewykonania jest siła wyższa, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 7 dni od 

dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, 

dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy 

organ administracji publicznej. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie 

mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski 

żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie Umowy 

w całości lub części. 

 

§ 7  

Warunki zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp 

oraz określonych w niniejszej umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą 

mogły nastąpić w następujących warunkach: 

1) wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed 

zawarciem umowy) przez doświadczonego wykonawcę, 

2) zaistnienie po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą strony będą 

rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki 

podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. 
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3. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku 

prawnego nawiązywanego Umową, na które dana zindywidualizowana przyczyna, 

określona powyżej w ust. 2 wywarła wpływ.   

 

§ 8  

Inne postanowienia 

1. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji umowy, Zamawiający 

i Wykonawca zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W sytuacji, gdy Strony umowy 

nie dojdą do porozumienia bądź gdy ewentualnie zawarta ugoda nie zostanie wykonana 

przez Strony umowy, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy). 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności między 

treścią załącznika i umowy decydujące znaczenie ma treść umowy. 

 

 

Wykaz załączników: 

 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja funkcjonalno - techniczna 

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego 

 

 

    

 

 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO – TECHNICZNA 

 

 

− Maszyna fabrycznie nowa 

− Produkowana seryjnie, nie dopuszcza się prototypu oraz pierwszego egzemplarza z serii  

− wydajność min.: 15 t/h przy gęstości nasypowej materiału 350 kg/m3 

− minimalna przepustowość w m3 – 40m3/h 

− skuteczność rozrywania worków – min. 90% ; worek uważa się za otwarty jeżeli zostanie on 

nacięty w ten sposób, że powstanie otwór odpowiadający wielkością przynajmniej otworowi, 

przez który napełnia się worek 

− pojemność zasobnika: min. 10 m3,  

− szerokość robocza min. 1300 mm, 

− urządzenie wyposażone w procedurę zabezpieczającą przed uszkodzeniem elementów 

roboczych przez ciała obce – automatyczny rewers rotora, 

− narzędzia robocze (noże) szybko wymienne, mocowane za pomocą połączeń rozłącznych (bez 

konieczności cięcia i spawania),  

− wykonanie / zabezpieczenie elementów rozrywających stalą trudno ścieralną 

− napęd ruchomej podłogi w zasobniku za pośrednictwem agregatu hydraulicznego 

− całkowita moc zainstalowana 24- 30 kW, 

− zasobnik wyposażony w przedniej części (w pobliżu bębna rozrywającego) w drzwi 

dostępowe otwierane na zewnątrz maszyny, 

− drzwi dostępowe zabezpieczone systemem kluczowym, gdzie specjalny klucz służy do 

zarówno do załączenia szafy sterowniczej oraz do otwarcia drzwi dostępowych, wynoszący 

rozłączenie szafy sterowniczej w celu otwarcia drzwi. 

− zasobnik przystosowany do załadunku z prawej lub z lewej strony urządzenia (Możliwość 

przełożenia klapy zasypowej w zależności od zapotrzebowania, bez cięcia i spawania – klapa 

montowana za pomocą śrub) 

− ciężar maszyny: maks. 20 Mg 

− długość krawędzi zasypowej zasobnika: min. 3500 mm 

− wysokość krawędzi zasypowej zasobnika od posadzki: maks. 2400 mm 

− kolor: odcienie zieleni 

− szafa sterownicza umieszczona bezpośrednio na maszynie  

− wraz z maszyną Wykonawca dostarczy odpowiedni przewód zasilający o długości 30 m.b. 

zakończony wtyczką 63A 5P, 

− maszyna wykonana w zabudowie kontenerowej, tj. wyposażona w ramę umożliwiającą 

lokalny transport za pośrednictwem samochodu ciężarowego z zabudową hakową, 

− rama wykonana zgodnie z normą DIN 30722 

− wysokość zaczepu pociągowego: 1570 mm od podłoża, 

− średnica zaczepu pociągowego: D=50 mm 

− rozstaw podłużnic: 901 mm 

− rozstaw rolek: 1560 mm 

− szerokość roli: 300 mm 

− średnica rolki: 160 mm 

− dodatkowy system automatycznego oczyszczania rotora z owiniętych zanieczyszczeń 

− Książka serwisowa wraz z kartą gwarancyjną, jeżeli jest wydawana 

− Instrukcje DTR 



7 

 

− Katalog części zamiennych 

 

Dodatkowe informacje: 

- przeszkolenie personelu obsługującego w cenie maszyny (3 osoby) 

- transport do siedziby Zamawiającego w cenie maszyny 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

 

W ramach umowy …………………………… zawartej w dniu ………………. pomiędzy  

 

„ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu”, z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162132, 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 30 859 000,00 zł; legitymującą się numerem  

a   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Dostarczono: 

 

Mobilną rozrywarkę worków do odpadów 

 

Numery seryjne: 

1………………………. 

2………………………. 

 

Strony potwierdzają: 

 

1) kompletność i zgodność dostawy ze specyfikacją funkcjonalno – techniczną stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy, 

2) brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń przedmiotu umowy, 

3) prawidłowość należytego funkcjonowania, 

 

Zamawiający  w dniu  .............................................  przyjmuje wyżej wskazaną rozrywarkę 

worków bez zastrzeżeń. 

 

 

  

    ……………………………….   …………………………………. 

PRZEDSTAWICIEL                                           PRZEDSTAWICIEL 

      ZAMAWIAJĄCEGO                                         WYKONAWCY 


