
Umowa nr WMNŁ/........../2022 
 

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 widłowego, spełniającego poniższe wymagania 

techniczne: 
 

Dane techniczne: 

• Udźwig nominalny – 2500 kg 

• Napęd spalinowy, gazowy LPG 

• Kabina otwarta 

• Wysokość podnoszenia min. 3000 mm 

• Maszt typu duplex (w ofercie Wykonawca powinien zawrzeć informację o wysokości wolnego 
skoku wideł- obecnie stosowany 155mm) 

• Ogumienie pełne superelastyczne 

• Zintegrowany przesuw boczny wideł 

• Manualnie regulowany rozstaw wideł 

• Wyposażony w widły o długości min. 1000 mm 

• Dodatkowo wolne dwie sekcje (4 szybkozłącza hydrauliczne) do podpięcia dodatkowego 
osprzętu np. obrotnica, łyżka 
[Sekcje standardowe 1-3 (podnoszenie, przechył i przesuw wideł). 
Sekcje dodatkowe  4-5 wyposażone w szybkozłącza (do obsługi osprzętu dodatkowego typu 
obrotnica skrzyń realizująca dwie funkcje: obrotu i ściskania) 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania przełącznika aby funkcje sekcji 4-5 mogły 
być obsługiwane jedną dźwignią hydrauliczną naprzemiennie.] 

• Pozostałe wyposażenie zgodnie z obowiązującymi wymogami tj. oświetlenie, pas fotela 
kierowcy, lusterka itp. 
 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach niniejszej umowy niżej wymienioną 

dokumentację, w języku polskim: 

• 2x wersja drukowana + wersja elektroniczna 

• Karta / książka gwarancyjna zawierająca warunki gwarancji, w tym serwisu 
gwarancyjnego 

• Deklaracja zgodności WE 

• Certyfikat CE 

• Instrukcja obsługi i eksploatacji w wersji drukowanej i elektronicznej 

• Katalog części zamiennych w wersji drukowanej i elektronicznej 

• Rejestracja wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego zezwalająca na 
eksploatację 

• Książka zdawczo-odbiorcza wózka widłowego 



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. 

 
§ 2  

 
W ramach umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dostępność do usług 
serwisowych, przez cały okres trwania gwarancji producenckiej: 

• Gwarancja 48 miesięcy lub 6000 motogodzin – w zależności co nastąpi pierwsze; w okresie 
gwarancji obowiązkowe przeglądy serwisowe wliczone w cenę. 

• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z autoryzacją producenta na wykonywanie czynności 
serwisowych na terenie Polski 

• Autoryzacja dostawcy jako dealera na terenie Polski 
 
 

§ 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 widłowego”. 

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. 



 
§ 5 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1  zostanie wykonany i dostarczony do 

siedziby Zamawiającego w terminie …….od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 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 do 5 dni 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 § 2 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia, 

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

• za opóźnienie w wykonaniu przeglądów serwisowych w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia 
wady nie dłuższego niż 5 dni. 

• 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. 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 
 

 

 


