
WZÓR UMOWY 
zawarta w dniu .......................... pomiędzy: 

„Zakładem Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Jarocinie, 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 30 206 000,00 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 nowego, nie starszego niż z 2016r. samojezdnego podnośnika 

przegubowego zarejestrowanego w UDT, zgodnie ze specyfikacją funkcjonalno - 

techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 

2) dostarczenie maszyny (transport, załadunek i rozładunek) do siedziby 

Zamawiającego oraz dostarczenie wraz z maszyną wszystkich dokumentów 

wymaganych w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, 

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

 

§ 2 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia maszyną do siedziby Zamawiającego w 

terminie – 42 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia maszyny do siedziby Zamawiającego 

oraz do przeprowadzenia testów próbnych maszyny 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 przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną 

uwzględnione w protokole odbioru. 

3. Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego 

urządzeń w dniu dokonania dostawy. 

4. Za termin dostawy maszyny 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 maszyny przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu 

zdawczo - odbiorczego. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport maszyny do siedziby 

Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka - w 

szczególności utraty lub uszkodzenia maszyny. 

8. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia maszyny przechodzi z Wykonawcy 

na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego oraz 

dostarczeniem dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

9. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do dostarczenia 

maszyny, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą. 

10. Wraz z maszyną Wykonawca doręczy: 

4) Wykaz wyposażenia podnośnika. 

5) Pełną dokumentację w języku polskim. 

6) Certyfikat bezpieczeństwa CE lub deklaracja zgodności WE wraz z: 

- szelkami bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa do pracy na wysokościach – 

2 szt., 

-  hełmem ochronnym – 2 szt. 

7) Instrukcję obsługi. 

8) Kartę gwarancyjną. 

11. Odbiór maszyny zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisanie 

protokółu zdawczo-odbiorczego dla maszyny nastąpi po stwierdzeniu przez 

Zamawiającego: 

1) zgodności (kompletności dostawy) ze specyfikacją funkcjonalno - techniczną, 

2) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń maszyny, 

3) dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 oraz indywidualnego 

wyposażenia. 

§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 maszyny wraz z 

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

Zamawiającego, materiały eksploatacyjne 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 maszyny. 

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

14 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  

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona maszyna jest fabrycznie nowa, wolna od wad 

fizycznych i prawnych, kompletna (zgodnie ze specyfikacją funkcjonalno - 

techniczną), posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów oraz dokumenty 

wskazane w §2 u s t . 1 0 .  Przedmiot umowy w okresie od daty produkcji do daty 

dostawy nie będzie podlegać jakimkolwiek naprawom. 

2. Na dostarczoną maszynę wraz z akumulatorami, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

36 miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo - odbiorczego maszyny. 

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

gwarancji liczoną od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego. 

4. 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. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego zespołu / 

elementu dostawy na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego samego 

elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu. 

6. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi 

Wykonawca. 

7. 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 1% wartości przedmiotu umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 

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

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy 

brutto. 

3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy opóźnienie w realizacji dostawy przekroczy dwa tygodnie. W takim przypadku 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% 

wartości umowy brutto. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub 

jej rozwiązania. 

6. 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 ustawy Pzp, w tym  art. 

144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2015r., poz. 2164 ze 

zm.) oraz określonych w niniejszej umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

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. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 będą się odbywały w formie pisemnej w drodze 

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 do umowy 

 

 

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO – TECHNICZNA 

 

 

Specyfikacja techniczna: 

Wysokość robocza:  minimum: 14,80 m 

Wysokość platformy: minimum: 12,80 m 

Wysięg boczny: minimum: 7,00 m 

Udźwig:   minimum: 200 kg 

 

Wymiary maszyny: 

Długość:  maksymalnie 6,65 

Szerokość: maksymalnie: 1,55 

Prześwit: min: 14 cm 

Rozstaw osi: 1,9 – 2,1 m 

Wysokość: maksymalnie: 2,1 m 

Kosz roboczy: szer. min 1,15 m x dł. Min. 0,90 m 

 

Obrót kosza: min. 140o 

Obrót kopuły/podwozia: min. 355o 

Maksymalny kąt nachylenia 25% 

Ciężar całkowity : maksymalnie; 7250 kg 

Prędkość jazdy: min. 4,5 km/h 

Prędkość jazdy podczas pracy: min. 0,6 km/h 

 

Zasilane: Akumulatory min 340 Ah, 

Zintegrowana ładowarka do gniazdka 230 V, 

Minimalny czas pracy na całkowicie naładowanych akumulatorach – 4 godziny 

Osie: jedna oś pędna, druga oś skrętna, 

Koła - ogumienie pełne 

 

Sterowanie za pomocą przełączników proporcjonalnych, 

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów 

Czujnik przechyłu 3o   

Czujnik przeciążenia w koszu, 

Alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku nadmiernego przeciążenia i przechylenia 

Klakson, 

Światło ostrzegawcze, zapalane automatycznie z uruchomieniem maszyny, 

Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 45km/h 

Licznik godzin 

Uchwyty holownicze i transportowe, 

Ręczna pompa awaryjnego opuszczania, 

Końcówka przewodu do sprężonego powietrza w koszu (wraz z instalacją prowadzącą  

w ramieniu podnośnika) 

Gniazdko elektryczne w koszu (wraz z instalacją prowadzącą w ramieniu podnośnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

 

 

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

 

„Zakładem Gospodarki Odpadami” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Jarocinie, 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 30 206 000,00 zł; legitymującą się numerem 

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

reprezentowaną przez: 

 

……………………………… 

a   

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

…………………………………………………………………………………. 

 

Dostarczono ……………………………. rok produkcji …...…… o numerze identyfikacyjnym 

VIN:………………………………………………………….. 

Strony potwierdzają: 

 

1) kompletność i zgodność dostawy ze specyfikacją funkcjonalno – techniczną 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 

2) brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń maszyny, 

3) prawidłowość należytego funkcjonowania maszyny, 

4) dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 umowy. 

 

 

Zamawiający  w dniu  ..............................  przyjmuje wyżej wskazaną maszynę 

bez zastrzeżeń. 

 

 

 

  

 

    ……………………………….    …………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 

 


