ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Dostawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do dostarczenia fabrycznie nowej
wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej
przewiertów, zgodnie ze złożoną ofertą Dostawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dostawca zapewni instruktaż w zakresie obsługi i eksploatacji wiertnicy horyzontalnej oraz obsługi
oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów dla operatorów wiertnicy
wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. Dostawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością.
4. Wypis z KRS Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Wypis z CEIDG/KRS lub równoważnego dokumentu rejestrowego Dostawcy stanowi załącznik nr 3
do niniejszej umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I OBOWIĄZKI DOSTAWCY
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na …… dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Dostawcy należy:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania
komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów zawartej w ofercie Dostawcy stanowiącej
załącznik nr 1 oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
2) zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem,
3) dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego: Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin,
4) dokonanie przekazania przedmiotu umowy bezusterkowym protokołem odbioru,
5) przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania
komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów pracowników wyznaczonych przez
Zamawiającego.
6) przekazanie kompletu dokumentów wiertnicy horyzontalnej (DTR, instrukcje obsługi) oraz
oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów (instrukcje obsługi).
§3
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy (wynagrodzenie ustalone na
podstawie oferty Dostawcy) w kwocie …….. zł netto (słownie: …. złotych netto) plus podatek VAT w
kwocie …… zł (słownie: …… złotych) razem kwota brutto ………… zł (słownie: …………. złotych brutto),
z czego:
a) wynagrodzenie za wiertnicę horyzontalną (wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Dostawcy)
w kwocie …….. zł netto (słownie: …. złotych netto) plus podatek VAT w kwocie …… zł (słownie: ……
złotych) razem kwota brutto ………… zł (słownie: …………. złotych brutto),
b) wynagrodzenie za oprogramowanie komputerowe do wizualizacji powykonawczej przewiertów
(wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Dostawcy) w kwocie …….. zł netto (słownie: …. złotych

1

netto) plus podatek VAT w kwocie …… zł (słownie: …… złotych) razem kwota brutto ………… zł
(słownie: …………. złotych brutto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Zapłata wynagrodzenia dla Dostawcy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez
Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury.
4. Płatność zostanie zabezpieczona gwarancją bankową, uprzednio zaakceptowaną przez Dostawcę,
w treści uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, wystawioną przez renomowany bank.
Koszty wystawienia gwarancji bankowej Strony poniosą w równej wysokości po 50%. Zamawiający
przekaże gwarancję bankową najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ……
6. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ……
§4
GWARANCJA
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia jego przekazania na
podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru bez uwag, okres gwarancji na wiertnicę
horyzontalną i oprogramowanie komputerowe do wizualizacji powykonawczej przewiertów nie krótszy
niż…….miesięcy, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym
Dostawcę, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad i usterek przedmiotu umowy lub w przypadku
wstąpienia awarii, przedłoży Dostawcy stosowną reklamację w formie pisemnej tj. dostarczy do siedziby
Dostawcy, lub faksem na numer ………… lub e-mail …………., a Dostawca zobowiązuje bezzwłocznie
potwierdzić pisemnie przyjęcie reklamacji.
4. Dostawca w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:
1) W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie wiertnicy lub jej części uniemożliwiające
funkcjonowanie wiertnicy) lub usterki (nieprawidłowe działanie wiertnicy lub jej części utrudniające
jej funkcjonowanie) - do podjęcia:
a) usuwania skutków usterki w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania jej
skutków nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
b) usuwania skutków awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania jej
skutków nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
2) Dostawca w okresie gwarancji poniesie wszystkie koszty związane z usuwaniem awarii i usterek,
w szczególności naprawy uszkodzonych podzespołów i części wiertnicy, pod warunkiem, że
wiertnica będzie eksploatowana zgodnie z dostarczoną przez Dostawcę instrukcją obsługi i
eksploatacji.
5. Dostawca zapewnia dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia
przedmiotu umowy.
§6
KARY UMOWNE
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne tytułem nienależytego wykonania przedmiotu
umowy:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości netto przedmiotu umowy za
każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy podpisaniu protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wartości netto przedmiotu umowy za
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każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek, z wyłączeniem
utraconych korzyści Zamawiającego,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w
wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy,
4) w razie odstąpienia przez Dostawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.
2. W razie odstąpienia przez Dostawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Dostawca naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy
3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżona karę umowną Strony zastrzegają możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu upadłości Dostawcy,
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony nie przewidują zmiany umowy w stosunku do istotnych postanowień oferty Dostawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego Strony mają obowiązek zawiadamiania się na piśmie,
o każdej zmianie adresu. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, doręczenie korespondencji pod
ostatni znany Stronom umowy adres będzie uznane za skuteczne.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
5. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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