
Załącznik nr 4 

Umowa – minikoparka 1/4 KCH 

 

Umowa nr ../DA/2018 

 

zawarta w dniu ……………. w Słupsku pomiędzy stronami: 

 

„Wodociągi Słupsk” Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisaną do 

Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078635, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, z kapitałem zakładowym w wysokości 89.594.500,00 zł, 

reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 

1) Andrzeja Wójtowicza - Prezesa Zarządu 

2) Alinę Zimnicką – Członka Zarządu 

zwaną dalej Kupującym 

a firmą 

……………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Sprzedającym. 

 

W wyniku wyboru przez Kupującego oferty Sprzedającego strony zawierają umowę następującej treści: 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY 
1. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa fabrycznie nową 

minikoparkę gąsienicową wraz z lawetą transportową o DMC do 2,5T i osprzętem 
dodatkowym, zwanymi w dalszej części umowy „maszyną”, o parametrach technicznych 
zgodnych z ofertą Sprzedającego z dnia …………, stanowiącą integralną część umowy,  
o poniższych cechach: 

a) marka i model minikoparki gąsienicowej …………… 

b) rok produkcji: 2018 

c) marka i model lawety transportowej …………… 

d) rok produkcji: 2018 

e) młot wyburzeniowy, typ …………… 

f) łyżka 30, typ …………… 

g) łyżka 50, typ …………… 

h) łyżka skarpowa, typ …………… 

i) wyposażenie maszyny – zgodne ze specyfikacją techniczną zawartą w ofercie 

Sprzedającego (załącznik nr 1). 

2. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: rozruch maszyny oraz przeszkolenie pracowników 

Zamawiającego w zakresie działania i podstawowej obsługi maszyny w siedzibie 

Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1. 

3. Przedmiot umowy winien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania określonym w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

 

2. CENA  

1. Cena netto przedmiotu umowy wynosi ………… PLN (słownie: ………………………………….). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie powiększona o podatek VAT w stawce zgodnej 

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. 
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3. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy w tym koszty transportu i dostawy. 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za przedmiot umowy Sprzedający wystawi dwie faktury, oddzielnie za minikoparkę 

gąsienicową z osprzętem dodatkowym i oddzielnie za lawetę transportową. 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane 

w fakturach. 

3. Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia Kupującemu, przy czym za 

datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Kupującego. 

 

4. WARUNKI DOSTAWY 

DDP Wodociągi Słupsk ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk - Polska 

(zgodnie z INCOTERMS 2010). 

 

5. TERMIN DOSTAWY 

Termin dostawy wynosi do ……………… od dnia podpisania umowy. 

 

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu umowy do chwili otrzymania płatności 

wymienionej w niniejszej umowie. Zastrzeżenie własności obowiązuje do chwili spełnienia wszelkich 

roszczeń przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy. 

 

7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

1. Sprzedający dostarczy Kupującemu następującą dokumentację techniczną w j. polskim: 

a) komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania lawety transportowej, 

b) dokumentacja techniczno-ruchowa minikoparki gąsienicowej (w wersji papierowej i 

elektronicznej - na CD) 

c) instrukcje obsługi 

d) książki serwisowe 

e) książki gwarancyjne 

f) deklaracje zgodności CE 

2. Wszystkie dokumenty zostaną przekazane Kupującemu wraz z dostawą maszyny, jednakże 

nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru. 

 

8. ODBIÓR TECHNICZNY I PRZEKAZANIE MASZYNY 

1. Sprzedający powiadomi Kupującego o dostawie na 7 dni przed jej terminem. 

2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru maszyny w terminie 2 dni roboczych od dnia jej 

dostarczenia. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru maszyny, jeżeli brak będzie dokumentów 

wymienionych w pkt.7 ust. 1 lub parametry dostarczonej maszyny nie będą zgodne ze 

specyfikacją techniczną zawartą w ofercie. 

4. Sprzedający oddeleguje wykfalifikowanego pracownika serwisowego dla przeszkolenia 

personelu Kupującego w zakresie działania i podstawowej obsługi maszyny. 

5. Koszty podróży oraz koszty pobytu pracowników Sprzedającego w czasie rozruchu i szkolenia 

u Kupującego ponosi Sprzedający. 
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6. Po udanym rozruchu, maszyna zostanie przekazana Kupującemu. Z czynności tych spisany 

zostanie protokół odbioru, który będzie podstawą wystawienia przez Sprzedającego faktur 

VAT. 

7. Do kontaktów w zakresie realizacji umowy Kupujący upoważnia pana Jacka Kaźmierskiego 

(tel. 609 061 357), zaś Sprzedający upoważnia ………………..(tel. ……………). 

 

9. GWARANCJA 

1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu wysoką jakość i sprawne działanie maszyny zgodnie z 

jej przeznaczeniem. 

2. Sprzedający udziela gwarancji na okres ...... - na minikoparkę gąsienicową,  …… - na lawetę 

transportową i …… – na młot wyburzeniowy. Bieg terminów gwarancji liczy się od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji ujęte są w książkach serwisowych. 

4. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym będą wykonywane odpłatnie przez 

autoryzowany serwis producenta maszyny na warunkach podanych w ofercie Sprzedającego. 

 

10.    REKLAMACJE 

1. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym koszty montażu, demontażu, 

transportu i pobytu w miejscu wykonania usługi pokrywa Sprzedający. 

2. Kupujący powiadomi Sprzedającego o wadzie maszyny przesyłając zgłoszenie faxem na 

numer ……………. lub pocztą elektroniczną na adres …………………… 

3. Maksymalny czas reakcji serwisu Sprzedającego na zgłoszenie wady wynosi 48 godzin. 

Reakcja serwisu będzie polegała na kontakcie telefonicznym z Kupującym z ustaleniem 

terminu podjęcia czynności usunięcia wady. 

4. Sprzedający zapewni usunięcie wady w możliwie najkrótszym czasie zależnym od rodzaju 

wady, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty jej zgłoszenia. 

5. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym: koszty części, robocizny, transportu, 

dojazdów, noclegów pokrywa Sprzedający w takim zakresie, w jakim jest odpowiedzialny za 

wykryte wady. 

 

11. SERWIS POGWARANCYJNY 

 
Sprzedający po upływie okresu gwarancji zapewni serwis pogwarancyjny na żądanie Kupującego. 
Będą to przeglądy i usługi płatne wykonywane na zlecenie Kupującego. 

 

12. KARY UMOWNE 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,2 % ceny umowy netto określonej w pkt. 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w pkt. 5 niniejszej 

umowy. 

b) w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,2 % ceny umowy netto określonej w pkt. 2 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pkt. 10 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny umowy netto 

określonej w pkt. 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pkt. 8 

ust.2 z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 8 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Należne Kupującemu kary umowne mogą być potrącone Sprzedającemu z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 



Załącznik nr 4 

Umowa – minikoparka 4/4 KCH 

 

13. SPRAWY SPORNE, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Kupującego. 

3. Zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienie wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i składa się z 4 stron. 

5. Wszystkie załączniki do umowy są częścią składową tej umowy. 

 

 

Załącznik - Oferta Sprzedającego z dnia …………………. 

 

 

w imieniu Sprzedającego      w imieniu Kupującego: 

 

 

 

------------------------------------               ------------------------------------ 


