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UMOWA NR: _____________ 

zawarta w dniu ___________________ r. w Ostródzie, pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, 

adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 

KRS 311869, posiadający  NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, odpis z KRS stanowi Załącznik Nr 

1 do umowy,, określanym dalej jako Zamawiający, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rochowicza – 

Prezesa Zarządu 

a 

[dane rejestrowe Wykonawcy], 

 

określanymi dalej łącznie, jako Strony  

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do remontu kanałowej prasy belującej 

(dalej Przedmiot Umowy) znajdującej się w zakładzie Zamawiającego w Rudnie ( producent: 

PAAL, Typ: PGS  5140, numer seryjny:29.721rok produkcji: 2008r.) (dalej: Prasa), obejmującego: 

demontaż zużytych części, dostawy i montażu  nowych  części, dostawy i wymiany oleju 

hydraulicznego, dokonania regulacji i ustawień zapewniających prawidłową i bezawaryjną pracę (w 

zakresie wykonywanych prac remontowych) Prasy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za 

wykonany Przedmiot Umowy wskazaną  cenę, która została ustalona w oparciu o ofertę 

Wykonawcy z dnia ______ (dalej: Oferta), która to Oferta stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym części zamiennych i materiałów koniecznych do 

wykonania Przedmiotu Umowy zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokona na własny koszt i ryzyko oględzin 

Prasy, na której będzie dokonywany demontaż i montaż, w godzinach pracy zakładu                     

(poniedziałek -piątek, godz. 7-15), o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy z co najmniej 1 (jedno) 

dniowym wyprzedzeniem. 

4. Ogólna wartość Przedmiotu Umowy wynosi: ___________ netto (słownie: 

______________________netto) tj. _________ zł brutto (słownie: _____________________).  

5. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy nastąpi w terminie 14           

(czternastu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z 

zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 3 Umowy.  

§ 2. 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 60 (sześćdziesiąt) dni od daty 

podpisania umowy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o 

dokładnym terminie demontażu, dostawy i montażu na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed 
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dniem wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym prace będą wykonane po godzinach pracy 

Zakładu  - od piątku od godz. 18.00 do poniedziałku do godz. 6.00 

2. Miejsce wykonania Przedmiotu Umowy: Rudno 17, gm. Ostróda. 

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie Przedmiotu 

Umowy w całości, po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru zgodnie z zapisem § 4 ust. 

3 Umowy. 

§ 3 

1. W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych elementów nieuwzględnionych w OPZ 

bez naprawy których prasa nie osiągnie oczekiwanego stanu technicznego, wykonanie Przedmiotu 

Umowy zostanie uzależnione od podpisania stosownego aneksu do Umowy, regulującego zakres 

prac remontowych, termin oraz wynagrodzenie Wykonawcy. 

2. Do wykonania Przedmiotu Umowy należy stosować materiały zgodne z zaleceniem producenta 

Prasy. Wykonawca do wykonywania usługi zapewni niezbędną liczbę pracowników, jak również 

niezbędne materiały zapewniające właściwy poziom techniczny wykonania remontu Prasy. 

Zamawiający udostępni wózek widłowy do dyspozycji Wykonawcy na czas przeprowadzenia 

remontu prasy. Pracownika z uprawnieniami do kierowania wózkiem widłowym zapewni 

Wykonawca. 

3. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona w taki sposób i w terminie, aby nie przerywać ciągłości 

pracy w zakładzie Zamawiającego. Termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie uzgodniony 

pomiędzy Stronami w trybie roboczym, tak, aby Wykonawca mógł wykonać prace remontowe w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy. 

§ 4 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie obustronnie podpisanym Protokołem 

Odbioru. 

2. Odbiór nastąpi po zakończeniu prac montażowych i uruchomieniu Prasy. 

3. Obustronnie podpisany Protokół Odbioru stanowić będzie podstawę wystawienia faktury. 

4. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru jest: 

1) zakończenie remontu Prasy, 

2) uruchomienie Prasy, 

3) próbny test roboczy po uruchomieniu/ 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela 12 (dwunasto) miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy lub na 2000 

rbgodz. w zależności od tego co nastąpi pierwsze, licząc od daty podpisania bezusterkowego 

Protokołu gwarantując najwyższą jakość usługi montażu oraz użytych elementów i materiałów. 

Gwarancją jakości nie są objęte części ścierne podlegające naturalnemu zużyciu, uszkodzenia noży 

przez ciała obce, wady powstałe z powodu użytkowania Prasy niezgodnie z instrukcją obsługi i 

przeznaczeniem, oraz wady powstałe z powodu braku należytej konserwacji Prasy.  

2. W przypadku wystąpienia wad w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy oraz dokonać właściwego montażu w 

czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia powiadomienia o wadzie. W przypadku 

konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin ten może ulec wydłużeniu za zgodą 

Zamawiającego. Termin ten zostanie wspólnie określony w osobnym protokole, przy czym 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby termin ten był jak najkrótszy. 
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3. Zgłoszenia gwarancyjne zostaną uznane jako doręczone po wysłaniu ich w formie pisemnej w 

drodze korespondencji mailowej na adres______________ w dni robocze w godzinach od 08-00 

do 16.00. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy koszty będą obciążały 

Zamawiającego wg obowiązujących stawek serwisowych Wykonawcy.  

4. Naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania Prasy. 

5. W przypadku wymiany danej części  w okresie gwarancyjnym, Wykonawca udzieli nowej 

gwarancji na wymienioną część na okres ustalony przez Producenta danej części, której okres 

rozpocznie się z datą podpisania Protokołu Usługi Gwarancyjnej. 

 

§ 6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary 

umowne: 

1) w przypadku opóźnienia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy Zamawiający może 

naliczyć kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 4 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 4 Umowy, 

3) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 

1 ust. 4 Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając 

jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. Zamawiający 

może potrącić karę umową z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7 

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca narusza istotne warunki Umowy i nie usunie naruszeń w terminie określonym w pisemnym 

wezwaniu. 

§ 8 

1. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać na 

drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygał je będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 
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5. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Strony. 

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

          WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 

 

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy z dnia __________; 

2. OPZ. 

 

 


