Załącznik nr 4_wzór umowy
WZÓR UMOWY
Umowa została zawarta w………………., dnia..........................., pomiędzy:
Erontrans Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64B, PL 83-000 Pruszcz Gdański
Sad Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000188378, NIP PL5890011743, REGON 190255764
Tel. + 48 058 773 93 00, Fax +48 058 773 93 33
e-mail: program3.2@erontrans.pl
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
zwaną dalej Zamawiającym,
a
...............................................................................
reprezentowanym przez:
1. ................................................................
2. ……………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr
1/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., prowadzonego w ramach projektu pn. „Rozwój transportu
intermodalnego poprzez zakup naczep do przeładunku pionowego”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego,
śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny)
oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
a) Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku pionowego (w systemie Huckepack) –
plandeka – curtainsider Typu Mega – 35 szt.;
b) Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku pionowego (w systemie Huckepack) –
plandeka – curtainsider Typu Standard – 35 szt.
3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia................., która
stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt odpowiada wszystkim cechom określonym w
Specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do umowy oraz jest fabrycznie nowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wyżej wymienionych urządzeń, posiada prawo
swobodnego nimi dysponowania oraz że urządzenia nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a
także wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich.
6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz
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Zamawiającego następujących świadczeń:
a) Dostarczenia własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, urządzeń do
siedziby Zamawiającego wraz z wyposażeniem oraz wymaganymi dokumentami;
b) Przeprowadzenie darmowego instruktażu dla pracowników Zamawiającego w
zakresie eksploatacji, konserwacji i dokonywania drobnych napraw urządzeń.
Instruktaż ten odbędzie się w siedzibie Zamawiającego;
c) Zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również obsługi
serwisowej w okresie pogwarancyjnym na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
7. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu
następujące dokumenty:
a) Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia;
b) oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z
urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym
przeznaczeniem. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści
niniejszego ustępu wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone w treści
niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski.
§2
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Wykonawca udziela ........... miesięcy gwarancji jakości na urządzenia. Okres rękojmi za wady
urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i
rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za
wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego, będące następstwem ujawnionych wad urządzenia.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty
podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy.
Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność
i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzenia, tj. do bezpłatnej naprawy lub
wymiany – według wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części,
które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na
skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności,
wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia
wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad
urządzenia – ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od
podstawienia naczep w serwisie, wskazanym przez wykonawcę.
Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 10 lat od
daty podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, w
zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku
korzystania z obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.
W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą
zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona,
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7.

której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby
wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie
Zamawiającemu.
Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§3

1. Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie:
a) Części I: Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku pionowego (w systemie
Huckepack) – plandeka – curtainsider Typu Mega:
i. 5 szt. w terminie maksymalnie 14 tygodni od dnia podpisania umowy;
ii. 5 szt. w terminie maksymalnie 16 tygodni od dnia podpisania umowy;
iii. 5 szt. w terminie maksymalnie 17 tygodni od dnia podpisania umowy;
iv. 5 szt. w terminie maksymalnie 18 tygodni od dnia podpisania umowy;
v. 5 szt. w terminie maksymalnie 19 tygodni od dnia podpisania umowy;
vi. 5 szt. w terminie maksymalnie 21 tygodni od dnia podpisania umowy;
vii. 5 szt. w terminie maksymalnie 23 tygodni od dnia podpisania umowy.
b) Części II: Zakup oraz dostawa naczep do przeładunku pionowego (w systemie
Huckepack) – plandeka – curtainsider Typu Standard – 35 szt. :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

5 szt. w terminie maksymalnie 24 tygodni od dnia podpisania umowy;
5 szt. w terminie maksymalnie 25 tygodni od dnia podpisania umowy;
5 szt. w terminie maksymalnie 26 tygodni od dnia podpisania umowy;
5 szt. w terminie maksymalnie 28 tygodni od dnia podpisania umowy;
5 szt. w terminie maksymalnie 29 tygodni od dnia podpisania umowy;
5 szt. w terminie maksymalnie 31 tygodni od dnia podpisania umowy;
5 szt. w terminie maksymalnie 33 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy
potwierdzony podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony protokołem odbioru.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie
dostarczenia urządzenia z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
4. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi z
chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2
umowy.
§4
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto …………………
(słownie: …………………………………………………………………...).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: ........% tj. ……………….. PLN.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez
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Wykonawcę i protokołu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzającego dokonanie dostawy i
jej zgodność z ofertą.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – termin może ulec przedłużeniu
wyłącznie o czas trwania tych okoliczności w przypadku:
i. wystąpienia awarii technicznych niezawinionych przez Wykonawcę;
ii. opóźnień w uzyskaniu od organów administracyjnych lub/i innych instytucji
wymaganych decyzji lub zezwoleń (decyzje władz publicznych, zmiany
obowiązującego prawa, wyroki sądowe itp.);
iii. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań
osób trzecich. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy
zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez
Strony umowy;
iv. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności,
których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest
przez niego zawiniona;
v. wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
b) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan,
powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron
(„siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe
do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
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c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.
§7
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym
przepisy o rękojmi dotyczące dzieła.
§9
Integralną część niniejszej Umowy stanowi zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
oraz oferta Wykonawcy z dnia …….
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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