
 

 

 

 

UMOWA  NR         / 

 

Zawarta w dniu ……………………….. roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2,  

16-404 Jeleniewo,  działającą  zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 8442353981, REGON 360736920 

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 

Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

a 

………………………………………………………………… ….z siedzibą w ………………………………, ……………… działającą 

zgodnie z wpisem do KRS  pod numerem ………………….., NIP: ……………………..,Regon:………………, zwaną w dalszej 

treści umowy „DOSTAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………   

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego armatki śnieżnej na podwoziu mobilnym 

kołowym, nr seryjny- zgodnie z protokołem przekazania. 

2. Szczegółowe dane dotyczące parametrów technicznych armatki śnieżnej stanowi załącznik nr 1 do Umowy.   

3. Dostawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność armatki śnieżnej, zwanej dalej „przedmiotem 

umowy”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty. 

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia waz ze sprzętem dokumentacji użytkowej, opisującej w języku 

polskim sposób eksploatacji urządzenia (instrukcje obsługi urządzeń).    

 

 

§ 2 

1. Dostawca oświadcza, że armatka śnieżna będąca przedmiotem umowy została przed dostawą przetestowana, jest 

fabrycznie nowa i sprawna technicznie, nieużywana, posiada wymagane parametry techniczne,  które znajdują 

się w stanie nieuszkodzonym. 

2. Armatka śnieżna zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego tj, Szelment 2, 16-404 Jeleniewo na koszt 

Dostawcy  w terminie do dnia 28.12.2019 r. 

3. Na zakupioną armatkę śnieżną Dostawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne potwierdzające 

udzielenie gwarancji  i rękojmi na okres 24 miesięcy liczony od daty wydania przedmiotu umowy. 

4. Odbiór armatki śnieżnej zostanie udokumentowany protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela 

Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami umowy.   

6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części  następujących przypadkach: 

 
 
 
 



 

a) Jeśli Dostawca nie rozpoczął albo przerwał z przyczyn leżących po stronie Dostawcy realizację 

przedmiotu zamówienia, 

b) Jeśli Dostawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową lub 

wskazaniami Zamawiającego. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia informacji o okolicznościach 

stanowiących podstawy odstąpienia. 

 

§ 3  

 

1. Strony ustalają łącznie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 na kwotę         

3 270,00 zł brutto ( słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt  złotych)  w tym podatek VAT. 

2. Dane do wystawienia faktury to: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2 

16-404 Jeleniewo 

NIP: 8442353981 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu 

stron umowy. 

Wynagrodzenie będzie płatne  przelewem na numer rachunku bankowego: 02 1090 2789 0000 0001 2981 3587 w 

następujący sposób:  

- 50 % - do 30 dni po dostawie armatki do Zamawiającego 

- 30 % - do 120 dni od daty pierwszej  płatności 

- 20 % - do 60 dni od drugiej płatności 
4. Zamawiający niniejszym na podstawie art.106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów              

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), akceptuje stosowanie przez Dostawcę faktur elektronicznych. Dostawca 

zobowiązuje się do wysyłania faktur elektronicznych na adres e-mail Zamawiającego: biuro@wosir-szelment.pl 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez Zamawiającego, Dostawca uprawniony jest do 

dochodzenia od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Dostawcy. 

7. Do czasu zapłaty całej należności brutto przedmiot sprzedaży określony w § 1 ust 1pozostaje własnością 

Dostawcy.  

8. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia upoważnia się: 

1) Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………… Tel 87 567 07 08 

2) Ze strony Wykonawcy: Arka…………………….diusz Suchodolski     Tel 607 610 081 

6. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego.  

 

§ 4 
 

1. Dostawca udziela gwarancji na armatkę śnieżną na okres 24 miesięcy, liczony od daty wydania przedmiotu 

umowy. 

2. Gwarancja jest skuteczna tylko pod warunkiem, że zasady określone w instrukcjach obsługi i użytkowania są 

przestrzegane, a przedmiot umowy oraz jego elementy są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zastosowanie przedmiotu umowy do celów innych niż dla niego przewidziane prowadzi do wygaśnięcia 

gwarancji.  

3. Gwarancją objęte są wady, które zostaną zgłoszone Dostawcy w okresie gwarancji. Zamawiający traci prawa z 

gwarancji, jeżeli nie zgłosi wady w terminie 2 dni roboczych od jej ujawnienia. 

4. Gwarancja nie obejmuje elementów, które podlegają naturalnemu zużyciu (np. smary, olej, filtry, dysze, 

bezpieczniki). 

5. Gwarancja obejmuje bezpłatną dostawę i/lub naprawę części uznanych za wadliwe w ramach godzin pracy, które 

są wymagane do naprawy lub wymiany wadliwego elementu. Wszelkie roszczenia, w szczególności roszczenia 



odszkodowawcze dotyczące rzeczywistych strat i utraconych korzyści oraz odpowiedzialność ex delicto w 

zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa są wyłączone. 

6. Usługi serwisowe, świadczone przez Dostawcę w okresie objętym gwarancją, co do których Dostawca uznał 

roszczenia gwarancyjne, są bezpłatne. 

7. Zgłoszenia wad oraz zgłoszenia serwisowe mogą być składane: telefonicznie, pod numerem telefonu: 87 737 13 8 

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, lub poprzez formularz zgłoszeniowy.malub pisemnie il.com. 

8. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne, umożliwiające 

udzielanie porad technicznych, instrukcji i porad telefonicznych dotyczących eksploatacji, funkcjonowania, 

użytkowania i obsługi armatki śnieżnej dostarczonej w ramach realizacji umowy. Wsparcie techniczne będzie 

dostępne za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej. 

9. Gwarantowany czas usunięcia niesprawności armatki śnieżnej wynosi 7 dni roboczych, od momentu dokonania 

zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących 

przekroczenie gwarantowanego terminu, Wykonawca musi zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie 

gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy.  

10. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt wyłączony z eksploatacji, z 

powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. 

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. Dostawca jest zwolniony z wszelkich 

obowiązków gwarancyjnych w następujących przypadkach: 

a) Niewykonania przez Zamawiającego zobowiązań umownych odnoszących się do płatności; 

b) Korzystania z przedmiotu umowy w celach i w sposób inny niż określony przez producenta; 

c) Niezastosowania się do wymagań dotyczących konserwacji, których przestrzeganie na żądanie 

Dostawcy winno być wykazane przez Zamawiającego; 

d) Mechaniczne uszkodzenie przedmiotu umowy; 

e) Użycia nieoryginalnych części zamiennych lub użycia używanych części zamiennych; 

f) Szkody spowodowane pożarem, powodzią lub innym zdarzeniem losowym; 

g) Jakiejkolwiek modyfikacji przedmiotu umowy dokonanej bez wyraźnego upoważnienia ze strony 

Dostawcy. 

 

§ 5 
 

1. Strony zobowiązują się do nieprzekazywania i nieujawniania osobom trzecim oraz niewykorzystywania we 

własnej działalności informacji poufnych w szerszym zakresie niż to jest niezbędne do realizacji postanowień 

umowy. 

2. Przez informacje poufne Strony rozumieją informacje o postanowieniach umowy oraz wszelkie dane i informacje 

o przedsiębiorstwie, w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym, 

handlowym, informacje dotyczące finansów i organizacji przedsiębiorstwa, jego klientów, źródeł zaopatrzenia             

i zbytu. 

 

§ 6 
  

1. Za odstąpienie od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez  Dostawcę, 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 

ust. 1.  

2. W razie niewykonania przedmiotu zamówienia, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                   

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od  dnia 

następnego po dniu określonym w § 2 ust. 2. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.    

 

  § 7 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy  w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – o okres trwania 

przyczyny, z powodu których nastąpi zmiana terminu, w niżej wymienionych przypadkach: 

a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  



b) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

  § 8 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

§ 9 

 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


