
Umowa nr WMNŁ/........../2021 
 

zawarta w dniu …………… w Gliwicach pomiędzy: 
 
Walcownią Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6, 
44-109 Gliwice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Gliwicach 
X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 9691586199, o kapitale zakładowym 
w wysokości 24 572 355,94zł w całości opłaconym, 
reprezentowaną przez: 

1. ………….. -  …………….. 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a  
             
reprezentowanym przez: 

1. ………………………..  - ……………………. 
zwanym dalej WYKONAWCĄ.    

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wózka platformowego, akumulatorowego o 

nośności 3000kg typu WAN 13-0201, spełniający poniższe wymagania techniczne: 
a) Wspomaganie układu kierowniczego, 
b) Kabina otwarta, 
c) Platforma drewniana bez burt 
d) Baterie akumulatorów i prostownik do ich ładowania, 
e) Ogumienie pełne super elastyczne, 
f) Osłony ochronne metalowe na lampy, 
g) Uchwyty na pasy transportowe – po 3 szt. na każdą stronę, 
h) Wydłużony zaczep tylny, 
i) Nośność 3000kg, 
j) Wymiary platformy ładunkowej: 

• Długość 2700mm 

• Szerokość 1250mm 

• Wysokość 370mm 
k) Max siła naciągu 130 kG / 1,3 kN, 
l) Nacisk na oś przednią 850 kG / 8,5 kN (bez obciążenia), 3000 kG / 30 kN (z 

obciążeniem) 
m) Nacisk na oś tylną 740 kG / 7,4 kN (bez obciążenia), 3000 kG / 30 kN (z 

obciążeniem), 
n) Rozstaw kół przednich: 930mm 
o) Rozstaw kół tylnych: 1010mm 
p) Prześwit podłużny: 190mm, 
q) Prześwit wózka 265mm 
r) Kąt najazdu 17° 
s) Kąt zjazdu 42° 
t) Napięcie znamionowe baterii: 80 V, 
u) Pojemność znamionowa 240 Ah/5h. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach niniejszej umowy niżej wymienioną 
dokumentację, w języku polskim: 

a) Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR z wykazem części szybkozużywających 
się  w 2-óch egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej, 

b) Kartę / książkę gwarancyjną zawierającą warunki gwarancji, w tym serwisu 
gwarancyjnego, 

c) Deklarację zgodności WE, 
d) Certyfikat CE, 
e) Instrukcję obsługi i eksploatacji w wersji drukowanej i elektronicznej, 
f) Katalog części zamiennych w wersji drukowanej i elektronicznej. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu właściwą jakość przedmiotu umowy, wymagane 
parametry techniczne zgodnie z pełną dokumentacją techniczną.   

 



4. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt 
dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego tj. Walcownia Metali 
Nieżelaznych „Łabędy” S.A., ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac z przedmiotem umowy, w tym jego 
należytym zabezpieczeniem w transporcie, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami BHP. 

 
§ 2  

 
W ramach umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dostępność do 
usług serwisowych, przez cały okres trwania gwarancji producenckiej. W ramach niniejszego 
będzie świadczył usługi: 
1. Obsługi serwisowej przedmiotu umowy w zakresie przeglądów technicznych (kontrola 

parametrów urządzenia z zastosowaniem zestawu serwisowego - wymiana niezbędnych 
filtrów, olejów, smarów, zestawów uszczelnień i innych dla m.in. układu tylnych mostów 
napędowych, układu kierowniczego, układu wspomagania i układu hamulcowego) 
przewidzianych przez producenta, zapewniających poprawną i bezawaryjną pracę 
urządzenia. W ramach umowy przeglądy gwarancyjne zostaną wykonane nieodpłatnie w 
terminach: 

1) po 12 miesiącach eksploatacji, 
2) po 24 miesiącach eksploatacji, 
3) po 36 miesiącach eksploatacji, 

Zakres przeglądów będzie zawierał co najmniej: 
a) dla zakresu elektrycznego: 

• sprawdzenie parametrów akumulatora, 

• sprawdzenie parametrów ładowania prostownika, 

• poprawność działania oświetlenia i sygnalizacji (kontrolek), 

• sprawdzenie działania przełącznika kierunku jazdy, 
b) dla zakresu mechanicznego: 

• kontrola luzów układu kierowniczego, 

• kontrola połączeń rozłącznych układu jezdnego, 

• kontrola luzu kół w piastach, 

• sprawdzenie poziomu zużycia / uzupełnienia płynów, 

• kontrola działania układu hamulcowego, 

• zużycia okładzin z ewentualną wymianą, 

• sprawdzenie układu wspomagania, 

• przeglądu punktów smarownych i ewentualne uzupełnienie smaru, 
Po każdym z przeglądów, Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego 
(osobie nadzorującej prace serwisu) istotne uwagi w zakresie dalszej eksploatacji na 
podstawie przeprowadzonego serwisu wraz z protokołem przeprowadzonych prac. Każdy 
z przeglądów zostanie wpisany do książki serwisowej przedmiotu umowy przez 
Serwisanta, który przeprowadzi prace. 

2. Zapewnienia dostępności do części zamiennych, w tym szybkozużywających się w 
okresie trwania gwarancji jak i po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez 
Producenta, przy czym, w przypadku przewidywań zakończenia wsparcia rozumianego 
jako zakończenie produkcji części zamiennych i usług serwisowych dla przedmiotu 
umowy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w formie pisemnej z co najmniej 3 
miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
§ 3 

 
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 wraz z obsługą serwisową 

określoną w § 2  wynosi: ……….zł netto (słownie:….zł netto) i zostanie powiększone o 
obowiązujący podatek VAT. Wynagrodzenie zostanie uregulowane na rachunek bankowy 
znajdujący się na fakturze VAT 

2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury VAT za 
przedmiot umowy o którym mowa o którym mowa w § 1  w terminie … dni od daty jej 
wystawienia. 



3. Ceny, o których mowa w umowie nie mogą ulec zwiększeniu w czasie trwania niniejszej 
umowy. 

4. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż wykonanie przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1 oraz podpisaniem protokołu przekazania wózka platformowego. 

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają następującą procedurę odbioru wykonanego przedmiotu umowy:  

1) Odbiorów technicznych dokonują upoważnione przez strony osoby, w terminie i 
godzinach uprzednio uzgodnionych. 

2) Dostarczenie przedmiotu umowy pod wskazany adres zostanie zakończone 
„Protokołem przekazania wózka platformowego”. 

3) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, nie 
jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wszelkich innych wad 
fizycznych i prawnych.  
 

Jeżeli w trakcie odbioru przedmiot umowy wykazuje wady, odbioru nie dokonuje się, 
ustalając 5 dniowy termin na usunięcie wady. 

 
2. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz podpisywania 

dalszych protokołów z prac serwisowych są:  
1) ze strony Zamawiającego: 

     
     
     

2) ze strony Wykonawcy: 
     
.     

Zmiana osób upoważnionych, w szczególności do podpisywania protokołów z prac 
serwisowych wymaga zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej, w tym 
elektronicznej bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy. 

3. Jeżeli opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 10 
dni roboczych (liczonych od daty ustalonej w § 5 ust. 1) i mimo uprzedniego pisemnego 
wezwania Wykonawcy do zakończenia prac i wskazania w nim dodatkowego 10 
dniowego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie wykona 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający – niezależnie od uprawnień określonych w § 6 - 
ma prawo bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu zlecić wykonanie 
przedmiotu umowy u dowolnego Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę różnicą ceny w 
przypadku, gdy inny Wykonawca wykona przedmiot umowy po wyższej cenie.   

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy o który mowa w § 1  zostanie wykonany i 

dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie …….od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. Bieg 

gwarancji rozpoczyna się z dniem pozytywnego odbioru przedmiotu umowy przez strony, 
zgodnie z § 4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad  
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych 
wad w terminie 48 godzin od zgłoszenia wady, Zamawiający niezależnie od naliczenia 
kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1, ma prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt 
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do usunięcia w wymienionym 
terminie lub gdy do usunięcia usterki/wady konieczne jest sprowadzenie części 
zamiennych (części handlowych) od innych podmiotów, wówczas nowy termin zostanie 
uzgodniony przez Przedstawicieli każdej ze stron 

4. Strony zgodnie postanawiają, że za wadę uznane będzie w szczególności niespełnienie 
wymagań  opisanych w § 1 umowy.  

 
§ 6 



 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony mogą dochodzić kar 
umownych, jak niżej: 
1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych: 

• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

• za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu 
usunięcia wady nie dłuższego niż 48 godzin. 

• za opóźnienie w wykonaniu przeglądów serwisowych w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku 
do terminów uprzednio uzgodnionych przez Przedstawicieli obu stron. 

2.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary  
w wysokości 10 % wartości umowy wymienionej w § 3 ust. 1. 

3.  W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 
% wartości umowy wymienionej w § 3 ust. 1. 

4.  Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywistej straty. 

5.  Odpowiedzialność każdej ze stron za utracone korzyści drugiej strony jest wyłączona za 
wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej. 

 
§ 6 

 
1. Strony potwierdzają, że są podatnikami VAT upoważnionymi do wystawiania i 

przesyłania faktur VAT o nr NIP: 
a) Zamawiający  -  
b) Wykonawca  -  

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do sporządzenia i wysłania faktury VAT bez 
podpisu odbiorcy. 
 

§ 7 
 
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

praw wynikających z realizacji niniejszej umowy.  
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy są:  

2.1. ze strony Zamawiającego – ………….. e-mail. ………………..tel. ……….. 
2.2. ze strony Wykonawcy –  ……………. e-mail. ………………. tel. …….. 

3. Zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie zobowiązań wynikających z umowy nie 
spowoduje naruszenia żadnych przepisów prawa polskiego, ani orzeczeń sądowych lub 
decyzji administracyjnych oraz nie naruszy w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w 
tym praw z zakresu własności intelektualnej, przemysłowej i podobnych.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez strony. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


