
Umowa nr.: [NUMER]/2021

zawarta w dniu: [DZIEŃ] [MIESIĄC] 2021 pomiędzy: 

(1) [Nazwa firmy i siedziba], [adres], [nazwa sądu rejestracyjnego] [numer KRS],
[numer identyfikacji podatkowej], reprezentowaną przez:

[imię i NAZWISKO] – [stanowisko]
[imię i NAZWISKO] – [stanowisko]
[imię i NAZWISKO] – [stanowisko]

zwanym dalej „Kupującym”.

a

(2) [Nazwa firmy i siedziba], [adres], [nazwa sądu rejestracyjnego] [numer KRS],
[numer identyfikacji podatkowej], reprezentowaną przez:

[imię i NAZWISKO] – [stanowisko]
[imię i NAZWISKO] – [stanowisko]
[imię i NAZWISKO] – [stanowisko]

zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Kupujący i Sprzedawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, indywidualnie zaś każdy z

nich również „Stroną”.

Strony postanowiły, co następuje:
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza  umowa  określa  warunki  realizacji  przez  Sprzedawcę  na  rzecz
Kupującego Zamówienia,  którego przedmiotem jest  sprzedaż  fabrycznie  nowej
maszyny torowej:

[NAZWA MASZYNY – PRODUCENT] – [ilość] szt., 

zgodnie  z  opisem technicznym  i  specyfikacją  zawartą  w  Załączniku  nr  3  do
Umowy,

wraz z:

(a) szkoleniami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy („Szkolenia”), 

(b) dokumentacją techniczną, zgodnie z § 6 Umowy, 

(c) zestawem części zamiennych do Maszyny, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
Umowy,

(d) gwarancją i rękojmią za wady, zgodnie z § 7 Umowy i Załącznikiem nr 5 do
Umowy, („Gwarancja”),

2. Maszyna będzie fabrycznie nowa, sprawna technicznie, wolna od wad fizycznych
i  prawnych,  kompletna  oraz  w  stanie  technicznym,  umożliwiającym
wykonywanie  pracy  niezwłocznie  po  dostawie,  z  zastrzeżeniem  konieczności
wykonania przez Sprzedawcę ustawień końcowych zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy i
przeszkolenia operatorów, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

3. Maszyna będzie objęta gwarancją i rękojmią za wady, zgodnie z § 7 Umowy 
i Załącznikiem nr 5 do Umowy, („Gwarancja”)

4. Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana w systemie metrycznym.

5. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  Umowy  a  Ofertą
Sprzedawcy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 2. WYNAGRODZENIE  SPRZEDAWCY

1. Z  tytułu  należytej  realizacji  Zamówienia,  Kupujący  zapłaci  Sprzedawcy
wynagrodzenie w wysokości:

[XX.XXX.XXX,XX] PLN netto (słownie: [xxxxxxxxx] polskich złotych netto) za
jedną sztukę maszyny: [NAZWA MASZYNY – PRODUCENT]

Razem  wynagrodzenie  Sprzedawcy  wynosi:  [XX.XXX.XXX,XX] PLN  netto
(słownie:  [xxxxxxxxx] polskich  złotych  netto)  za  całość  Zamówienia
(„Wynagrodzenie”). 

2. Wynagrodzenie jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zapłata
Wynagrodzenia  stanowi  należyte  wykonanie  zobowiązania  Kupującego,  a
Sprzedawca  nie  będzie  uprawniony  do  jakiegokolwiek  wynagrodzenia
uzupełniającego, zwrotu wydatków lub kosztów oraz świadczeń dodatkowych.

3. Wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne Kupującego względem wszelkich
świadczeń, do spełnienia których Sprzedawca jest zobowiązany w celu należytego
wykonania całości Zamówienia.

4. Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  koszty  i  ryzyka,  które  ponosić  będzie
Sprzedawca  w związku  z  realizacją  Zamówienia.  Wynagrodzenie  obejmuje  w
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szczególności: koszty związane z wyprodukowaniem i dostawą Maszyny (w tym
koszty  załadunku,  ubezpieczenia,  transportu,  rozładunku  i  uruchomienia),
organizacją  jazd próbnych, przeprowadzeniem Szkoleń (w tym koszty dojazdu
personelu  Sprzedawcy,  koszty  zakwaterowania  i  wyżywienia  personelu
Kupującego i ewentualnie koszty tłumaczy) wszelkie koszty związane z jazdami
próbnymi i realizacją napraw w ramach Gwarancji, a także: opłaty, podatki (za
wyjątkiem VAT), koszty ogólne i zysk Sprzedawcy.

5. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  powyżej,  płatne  na  zasadach
określonych w § 4 zostanie powiększone o należny podatek VAT.

§ 3. WARUNKI DOSTAW

1. Czasem  dostawy  dla  [NAZWA  MASZYNY] jest  [MIESIĄC] [ROK],  pod
warunkiem,  ż  niniejsza  Umowa  zostanie  podpisana  do  dnia  [DZIEŃ]
[MIESIĄC] 2021 r. oraz, że przedpłata (§ 4 ust. 1, lit. a) i płatność pośrednia (§ 4
ust. 1 lit. b) zostaną wniesione zgodnie z postanowieniami § 4.

2. Dostawy zostaną zrealizowane i potwierdzone poprzez podpisanie dokumentów
transportowych. Dodatkowo, Sprzedawca ubezpieczy przesyłkę na czas transportu
w wysokości odpowiadającej 110 % (sto dziesięć procent) wartości przesyłanych
Maszyn. Beneficjentem ubezpieczeń będzie Kupujący.

3. W  przypadku,  jeśli  przedpłata  lub  płatność  pośrednia  nie  zostaną  zapłacone
zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  § 4  poniżej,  wówczas  terminy  dostaw
określone w ust. 1 zostaną automatycznie wydłużone.

4. Harmonogram realizacji Umowy zawarty jest w Załączniku nr 8 do Umowy.

5. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za opóźnienia w dostawach spowodowane
przez wystąpienie siły wyższej lub innych przeszkód, za które Sprzedawca nie
ponosi  odpowiedzialności,  pod  warunkiem  niezwłocznego  poinformowania
Kupującego o ich wystąpieniu, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na
te  okoliczności  dla  usprawiedliwienia  opóźnień.  W  każdym  przypadku
Sprzedawca podejmie wszelkie możliwe działania w celu usunięcia lub obejścia
przeszkód i zapewnienia możliwie szybkiej realizacji Zamówienia.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących terminach i wysokościach:.............

(a) zaliczka  I w  wysokości   ..........%  (........  procent)  Wynagrodzenia  netto,
płatna  w  terminie  ..........30  (trzydziestu)  dni  od  dnia  dostarczenia
Kupującemu przez Sprzedawcę wszystkich następujących dokumentów:

 prawidłowo wystawionej faktury na wskazaną powyżej kwotę zaliczki
I,

 zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej, o treści
uprzednio  uzgodnionej  z  Kupującym,  opiewającej  na  wskazaną
powyżej  kwotę  przedpłaty,  ważną  do  dnia  przypadającego  na   60
(sześćdziesiąt)  dni  po  terminie  dostawy  określonym  w  §  3 ust. 1
powyżej,
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 zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  na  warunkach
określonych w § 14;

(b) zaliczka II w wysokości ......... % (........ procent) Wynagrodzenia netto,  w
terminie  .....  miesięcy  od dnia zawarcia  niniejszej  umowy,  nie  wcześniej
jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia Kupującemu
przez Sprzedawcę wszystkich następujących dokumentów:

 prawidłowo wystawionej faktury na wskazaną powyżej kwotę zaliczki
II,

 zabezpieczenia  zwrotu  płatności  pośredniej  w  formie  gwarancji
bankowej, o treści uprzednio uzgodnionej z Kupującym, opiewającej
na  wskazaną  powyżej  kwotę  płatności  pośredniej,  ważną  do  dnia
przypadającego  na  60  (sześćdziesiąt)  dni  po  terminie  dostawy
określonym w § 3 ust. 1 powyżej,

(c) płatność końcowa  w  wysokości  .......  %  (.......  procent)  Wynagrodzenia
netto, płatna w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty dostawy, nie wcześniej
jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia Kupującemu
przez Sprzedawcę wszystkich następujących dokumentów:

 prawidłowo  wystawionej  faktury  na  wskazaną  powyżej  kwotę
płatności pośredniej,

 protokołu  obioru  fabrycznego  podpisanego  przez  obie  Strony  (w
przypadku  jeżeli  Kupujący  nie  ma  możliwości  przyjazdu  do
……………..  przed  wysłaniem  Maszyn  i  podpisania  protokołu,
Sprzedawca  jest  uprawniony  do  podpisania  protokołu  odbioru
fabrycznego samodzielnie);

2. Sprzedawca,  przed  udzieleniem  zaliczki,  zobowiązany  jest  do  wniesienia
zabezpieczenia zwrotu zaliczki.  Zabezpieczenie może zostać wniesione na całą
wartość zaliczki albo na wartość poszczególnych rat udzielanej zaliczki. 

3. Zabezpieczenie zaliczek, o których mowa w ust. 1 lit. a-b może być wniesione
wyłącznie w formie gwarancji bankowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej
stanowiącej załącznik nr __ do ___. 

4. Gwarancja  wystawiona  przez  bank  nienadzorowany  przez  Komisję  Nadzoru
Finansowego, dalej  jako: „KNF” albo wystawiona przez zagraniczną instytucję
kredytową nienotyfikowaną w KNF wymaga uzyskania regwarancji od podmiotu
nadzorowanego  przez  KNF  lub  od  zagranicznej  instytucji  kredytowej
notyfikowanej w KNF (zakładka podmioty sektora bankowego na stronie KNF
https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie może być wystawiona przez banki objęte
postępowaniem  naprawczym,  restrukturyzacyjnym,  upadłościowym  lub
likwidacyjnym.

5. Sprzedawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  bezpośrednio  do  Kupującego
(osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia) oryginału
dokumentu  zabezpieczenia  zwrotu  zaliczki  w  wysokości  żądanej  przez
Kupującego,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  uprawnienie  osób,  które
podpisały dokument zabezpieczenia zwrotu zaliczki do reprezentowania gwaranta
(np. pełnomocnictwo, KRS). Dokument zabezpieczenia zwrotu zaliczki musi być
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wystawiony w formie pisemnej albo formie elektronicznej, zgodnie z art. 78(1)
k.c.

6. Zaliczka lub jej rata nie zostanie wypłacona Sprzedawcy, dopóki Sprzedawca nie
wniesie zabezpieczenia zwrotu zaliczki, uzgodnionego i zaakceptowanego przez
Kupującego. 

7. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki służy pokryciu roszczeń Kupującego w zakresie
rozliczenia oraz zwrotu zaliczki. 

8. Sprzedawca zobowiązany jest:

1) uzgodnić z Kupującym treść gwarancji bankowej, przy uwzględnieniu iż:

z  dokumentu  zabezpieczenia  zaliczki  powinno  jednoznacznie  wynikać
gwarantowanie wypłat w sposób nieodwołany, bezwarunkowy i na pierwsze
żądanie  Kupującego,  dokument  zabezpieczenia  zaliczki  nie  może  zawierać
jakichkolwiek postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do
merytorycznego badania zasadności żądania zapłaty z gwarancji,

2) zapewnić ważność i wykonalność zabezpieczenia zaliczki aż do całkowitego
zwrotu lub rozliczenia wypłaconej zaliczki albo poszczególnych rat zaliczki, w
zależności  od  tego  czy  zabezpieczenie  będzie  wniesione  na  całą  wartość
zaliczki czy na wartość poszczególnych rat udzielanej zaliczki.

9. W  przypadku,  gdy  warunki  zabezpieczenia  zaliczki  przewidywać  będą  datę
wygaśnięcia  zabezpieczenia,  a  płatność  zaliczkowa  nie  zostanie  zwrócona  lub
rozliczona w pełnej wysokości w terminie przypadającym na co najmniej 30 dni
przed  datą  wygaśnięcia  zabezpieczenia,  Sprzedawca  zobowiązany  jest  do
przedłużenia  ważności  tego  zabezpieczenia  lub  do  wniesienia  nowego
zabezpieczenia, aż do całkowitego zwrotu lub rozliczenia wypłaconej mu zaliczki.
W przypadku, gdy Sprzedawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia lub nie
wniesie  nowego  zabezpieczenia,  Kupujący  jest  uprawniony  do  realizacji
uprawnień, o których mowa w ust. 12.

10. Wypłacona  zaliczka  zostanie  zaliczona  na  poczet  wynagrodzenia  należnego
Sprzedawcy. Zaliczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Sprzedawcy
następować będzie w taki sposób……………...

11. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia
zabezpieczenia zaliczki. 

12. Jeżeli nie dojdzie do rozliczenia zaliczki: 

1) zgodnie z postanowieniami Umowy, lub 

2) przed rozwiązaniem Umowy (w tym odstąpieniem od Umowy), lub 

3) przed wygaśnięciem zabezpieczenia zaliczki, 

wówczas  cała  niezwrócona  lub  nierozliczona  wartość  zaliczki  stanie  się
natychmiast wymagalna i należna od Sprzedawcy, a Kupujący uprawniony będzie
do: 

1) samodzielnego  rozliczenia  kwoty  zaliczki  z  wynagrodzenia  należnego
Sprzedawcy, lub 

2) zrealizowania zabezpieczenia zaliczki, lub 

3) zrealizowania Zabezpieczenia Wykonania
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13. Wszystkie płatności powinny być zrealizowane za pomocą przelewu na rachunek
bankowy  Sprzedawcy  w…………..  nr………………….  Datą  płatności  będzie
data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

14. Prawo własności  Maszyn przechodzi na Kupującego w momencie zrealizowania
dostawy zgodnie z warunkami podanymi w § 3.

15. Z  zastrzeżeniem  ust.  18  poniżej,  żadna  ze  Stron  nie  jest  uprawniona  do
przenoszenia  lub  obciążania  praw  lub  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej
Umowy, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.

16. W  przypadku  opóźnień  w  płatnościach,  odsetki  za  opóźnioną  płatność  będą
pobierane w wysokości odsetek ustawowych.

17. W przypadku zwłoki Kupującego w płatności przekraczającej 4 (cztery) tygodnie,
Sprzedawca  ma  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy  na  warunkach
określonych w § 12  ust.  4  Umowy,  pod warunkiem uprzedniego  wyznaczenia
Kupującemu  na  piśmie  dodatkowego,  co  najmniej  14  -  dniowego  terminu  na
dokonanie zaległej płatności.

18. Kupujący  upoważniony  jest  do  przeniesienia  swoich  praw  i  zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotu udzielającego Kupującemu
finansowania  Zamówienia,  w  szczególności  na  rzecz  przedsiębiorstwa
leasingowego, przy czym w takim przypadku zobowiązania wobec Sprzedawcy w
zakresie  dostawy  Maszyny,  Szkoleń  i  Gwarancji  pozostają  przypisane
Kupującemu. 

19. Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 424).

20. W treści faktur Sprzedawca wskaże kod PKWIU i/lub kod według Nomenklatury
Scalonej CN.

§ 5. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA FABRYCZNA

1. Produkcja  Maszyny  będzie  realizowana  przy  zastosowaniu  środków/kryteriów
zatwierdzania i kontroli jakości.

2. Sprzedawca  zgłosi  Kupującemu  datę  zakończenia  produkcji  Maszyny  z
odpowiednim  wyprzedzeniem.  Kontrola  fabryczna  Maszyny  w  fabryce
Sprzedawcy  w  [MIASTO  /  PAŃSTWO]  może  zostać  przeprowadzona  przez
przedstawicieli Kupującego na koszt Kupującego.

§ 6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Maszyny powinny spełniać wszystkie odpowiednie wymagania dla specjalnych
pojazdów kolejowych  wynikające  z  przepisów prawa  krajowego  (polskiego)  i
prawa Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym
wymagania zawarte w:
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(a) Dyrektywie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  2016/797  z  dnia
11 maja  2016  r.  w  sprawie  interoperacyjności  systemu  kolei  w  Unii
Europejskiej, 

(b) Liście  Prezesa  Urzędu  Transportu  Kolejowego  zawierającej  właściwe
krajowe  specyfikacje  techniczne  i  dokumenty  normalizacyjne,  których
zastosowanie  umożliwia  spełnienie  zasadniczych  wymagań  dotyczących
interoperacyjności systemu kolei z 21 listopada 2020 r., oraz

(c) Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1043 z późn. zm. ) i w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na
ich podstawie. 

2. Obowiązujące  w  dacie  podpisywania  niniejszej  umowy  regulacje  techniczne,
mające  zastosowanie  przepisy  prawne  oraz  odpowiednie  normy  dotyczące
Maszyn, w szczególności w zakresie warunków technicznych i zasad eksploatacji,
będą obowiązywały podczas realizacji Zamówienia.

3. W przypadku, gdy po zawarciu niniejszej Umowy wystąpią zmiany wymagań dla
specjalnych  pojazdów  kolejowych  w  zakresie:  (i)  regulacji  technicznych,  (ii)
przepisów  prawa,  (iii)  procedur  administracyjnych  lub  (iv)  norm dotyczących
specjalnych pojazdów kolejowych, które spowodują konieczność: (i) dokonania
zmian w konstrukcji  Maszyn, (ii)  przeprowadzenia dodatkowych testów, badań
lub  prób,  (iii)  przygotowania  dodatkowych  dokumentów  lub  raportów  i
skutkować będą wzrostem kosztów lub czasochłonności: (i) produkcji, (ii) badań
lub  (iii)  przygotowania  dokumentacji,  wówczas  Strony  uzgodnią  sposób
rozwiązania  zaistniałej  sytuacji  i  dalszego  postępowania,  w  tym  mogą
wprowadzić odpowiednie zmiany do niniejszej Umowy.

4. Sprzedawca  dostarczy  Kupującemu  do  dnia  dostawy  Maszyny,  dokumentację
techniczną  Maszyny („Dokumentacja  Maszyny”)  zgodnie z  obowiązującymi  w
dniu podpisania Umowy przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października
2005  r.  w  sprawie  ogólnych  warunków  technicznych  eksploatacji  pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226, z późn. zm.). 

5. Dokumentacja Maszyny będzie obejmować:

(a) dokumentację  techniczno-ruchową  pojazdu  kolejowego,  jego  zespołów  i
podzespołów;

(b) warunki  techniczne  odbioru  pojazdu  kolejowego,  jego  zespołów  i
podzespołów;

(c) projekt dokumentacji systemu utrzymania;

(d) wykaz elementów krytycznych dla bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4
Rozporządzenia 2019/779 UE

6. Dokumentacja  zostanie  przegotowana  w  formie  elektronicznej  na  nośniku
cyfrowym oraz w jednym egzemplarzu papierowym, w języku polskim lub będzie
zawierać tłumaczenie na język polski.

7. Maszyny  będą  posiadała  certyfikat  zgodności  CE  wskazany  na  tabliczce
znamionowej  oraz  będą  oznakowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
transportu,  budownictwa  i  gospodarki  morskiej  z  dnia  3  stycznia  2013  r.  w
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sprawie  sposobu  prowadzenia  rejestru  oraz  sposobu  oznakowania  pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 2019 poz. 918 ).

8.  Do  dnia  dostawy  Maszyny,  Sprzedawca  przekaże  Kupującemu  podstawowe
dokumenty techniczne umożliwiające eksploatację Maszyny:

(a) instrukcję konserwacji pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów;

(b) plan przeglądów okresowych pojazdu kolejowego;

(c) dokumentację urządzeń dozorowych.

9. Sprzedawca,  w  ramach  Wynagrodzenia,  udzieli  Kupującemu  nieodwołalnej,
niewyłącznej, nieprzenoszalnej, wieczystej licencji na korzystanie z dokumentacji
technicznej  Maszyny  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowej  eksploatacji
Maszyny, jej modernizacji i naprawy.

§ 7 GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Okres  Gwarancji  udzielonej  przez  Sprzedawcę  na  Maszynę  wynosi,  pod
warunkiem  prawidłowego  użytkowania  Maszyny  zgodnie  z  wymaganiami
instrukcji  obsługi  i  instrukcji  konserwacji,  24  (dwadzieścia  cztery)  miesiące
liczone od daty pierwszego użycia Maszyny, 

2. Okres  rękojmi  (zgodnie z  art.  556-576 kodeksu cywilnego)  za  wady maszyny
wynosi,  pod  warunkiem  prawidłowego  użytkowania  maszyny  zgodnie  z
wymaganiami instrukcji obsługi i instrukcji konserwacji, 24 (dwadzieścia cztery)
miesiące liczone od daty pierwszego użycia Maszyny

3. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi
za wady.

4. Pozostałe warunki Gwarancji zawarte są w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 8 WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

1. Sprzedawca  udostępnia  Kupującemu  i  udziela  licencji  na  korzystanie  z
oprogramowania,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  Załączniku  nr  7  do
niniejszej Umowy.

2. Opłata za udzielenie licencji na oprogramowanie na okres Gwarancji jest zawarta
w Wynagrodzeniu. Przedłużenie licencji na oprogramowanie możliwe będzie na
warunkach odrębnie uzgodnionych przez Strony.

§ 9 WARUNKI ODBIORU MASZYN

1. Po dostawie Maszyny, Strony przeprowadzą czynności odbiorowe.

2. Przygotowanie Maszyny do pracy i ustawienia końcowe zostaną wykonane przez
Sprzedawcę  podczas  odbiorów.  Sprzedawca  zastrzega,  że  nie  ma  możliwości
wykonania  tych  ustawień w warsztatach  produkcyjnych.  Czynności  te  zostaną
wykonane w czasie pierwszych operacji  roboczych, co może być wykonane w
trakcie  szkoleń praktycznych.  Do czasu zakończenia  ustawień Maszyny, mogą
występować  ograniczenia  w  dostępie,  ograniczenia  wydajności  i  efektywności
pracy Maszyny.
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3. Dla opisanych w ust. 2 powyżej czynności Maszyna w uzgodnionym miejscu i
czasie powinny zostać udostępniane przez Kupującego personelowi Sprzedawcy.
Kupujący zapewni wsparcie wykwalifikowanego personelu. 

4. Po  zakończeniu  czynności  odbiorczych  Strony  sporządzą  protokół  odbioru
Maszyny,  w  którym  zawarte  zostaną  wyniki  przeprowadzonych  czynności
odbiorczych  oraz  ewentualnie  inne  oświadczenia  i  ustalenia  Stron.  Protokół
odbioru Maszyny wymaga podpisania przez przedstawicieli obu Stron. 

5. Koszty  Sprzedawcy  wynikające  z  odbioru  zostały  uwzględnione  w
Wynagrodzeniu.

6. Odbiór  pogwarancyjny  Maszyny  zostanie  przeprowadzony  przez  Strony  w
terminie  do  30  (trzydziestu)  dni  po  zakończeniu  okresu  Gwarancji  („Odbiór
pogwarancyjny”). W trakcie Odbioru pogwarancyjnego, Strony zweryfikują stan
techniczny Maszyny i podpiszą protokół Odbioru pogwarancyjnego.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE

1. Sprzedawca  ponosi  wobec  Kupującego  odpowiedzialność  za  należyte,  w  tym
terminowe, wykonanie całości Zamówienia, w szczególności dostawę Maszyny,
przeprowadzenie Szkoleń i wykonywanie napraw w ramach Gwarancji.

2. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za szkody powstałe w
związku  z  niespełnianiem  przez  Maszyny  wymagań  określonych  w  Opisach
Przedmiotu Zamówienia i Ofertach Sprzedawcy.

3. Sprzedawca  zastrzega,  że  Maszyny  zapewniają  jedynie  taki  poziom
bezpieczeństwa,  jakiego  można  oczekiwać  na  podstawie  warunków
rejestracyjnych,  instrukcji  obsługi  oraz  przepisów  Sprzedawcy  dotyczących
posługiwania się Maszynami.

4. Kupujący uprawniony będzie do żądania od Sprzedawcy zapłaty kar umownych w
następujących przypadkach:

(a) w  przypadku  opóźnienia  w  dostawie  Maszyny  względem  terminu
określonego  w  § 3  ust. 1  –  w  wysokości  0,3 %  (3/10  procenta)
Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia; 

(b) w  przypadku  opóźnienia  w  wykonaniu  naprawy  w  ramach  Gwarancji
względem  terminu  ustalonego  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  5  ust. 8  –  w
wysokości  0,02%  (2/100  procent)  Wynagrodzenia  netto  za  każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

(c) w  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  przez  Kupującego  z
przyczyn, za które odpowiada Sprzedawca – w wysokości 15 % (piętnaście
procent) Wynagrodzenia netto; 

(d) w  przypadku  niedotrzymania  przez  Sprzedawcę  terminów  realizacji
poszczególnych  etapów  Umowy  wskazanych  w  Harmonogramie,  który
stanowi  Załącznik  nr  8  –  w  wysokości  0,01%  (1/100  procent)
Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5. Łączna  wysokość  kar,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  4  lit.  a-d,  nie  może
przekroczyć  15  %  (piętnaście   procent)  całkowitego  Wynagrodzenia  netto.
Kupujący   ma  prawo  do  dochodzenia  dodatkowego  odszkodowania
przekraczającego całkowitą wartość kar umownych na zasadach ogólnych.
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6. Kary  umowne  będą  potrącane  z  ostatecznej  płatności  lub  będą  przekazywane
przelewem bankowym przez Sprzedawcę. 

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

2. Kupujący ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10
% Ceny całkowitej  brutto  podanej  w ofercie.  Strony zgodnie  potwierdzają,  iż
przed  zawarciem  Umowy  Sprzedawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami WZ.

3. Sprzedawca  zapewni,  że  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy,
wniesione  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  będzie  ważne  i wykonalne  aż  do
należytego  zrealizowania  i  ukończenia  przedmiotu  Umowy  przez  Sprzedawcę
oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia
wykonania  zamówienia  i uznania  przez  Kupującego  za  należycie  wykonane,  a
zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w okresie  rękojmi  za  wady
i gwarancji  (w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy)  będzie  obowiązywało  w okresie  o  30  dni  dłuższym od dnia  upływu
okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

4. W  przypadku  przedłużania  przez  Sprzedawcę  zabezpieczenia  należytego
wykonania  Umowy,  wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu  albo  w
przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w
innej formie niż w pieniądzu, Sprzedawca zobowiązany jest wnieść przedłużone
albo  nowe  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  odpowiadające
dotychczasowemu  zabezpieczeniu   najpóźniej  na  30  dni  przed  wygaśnięciem
dotychczasowego  zabezpieczenia,  zapewniając  jego  ciągłość,  ważność  i
wykonalność  zgodnie  z  ust.  3  powyżej.  W  przypadku,  gdy  Sprzedawca  nie
przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30  dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia,
Kupujący zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego
zabezpieczenia   następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno
być zgodne z postanowieniami WZ, w tym Umowy.

5. Kupujący zwróci Sprzedawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
wysokości 70 % wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania należycie
przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego. Pozostała
kwota w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
pozostanie na zabezpieczenie  roszczeń powstałych w okresie  rękojmi  za wady
i gwarancji  i  zostanie  zwrócona  nie  później  niż  w  30  dni  po  upływie  okresu
rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  (w  zależności,  który  z  tych  okresów  nastąpi
później)  pod  warunkiem  usunięcia  wszystkich  wad  i  usterek  potwierdzonych
protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad. 
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§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Kupujący może
odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

(a) gdy opóźnienie w dostawie Maszyny w stosunku do terminu określonego w
§ 3 ust. 1,  przekracza 4 (cztery) tygodnie z przyczyn leżących po stronie
Sprzedawcy,

(b) gdy Sprzedawca rażąco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy – 
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy do zaniechania naru-
szeń i usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez Kupują-
cego odpowiednim terminie, 

(c) gdy Sprzedawca nie dostarczył Kupującemu Zabezpieczenia – po uprzed-
nim bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy do dostarczenia Zabezpieczenia
w wyznaczonym przez Kupującego terminie,

(d) gdy rzeczywiste parametry techniczne dostarczonych Maszyny, będą odbie-
gać od warunków określonych w Opisach Technicznych i Opisach Przed-
miotu Zamówienia albo będą się różnić od parametrów technicznych okre-
ślonych przez Sprzedawcę w Ofercie.

2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie do dnia
przypadającego  na  6  (sześć)  miesięcy  po  upływie  terminu  przewidzianego  na
odbiór Maszyny nie później jednak niż do dnia odbioru Maszyny. 

3. W przypadku  wygaśnięcia  umowy na  skutek  odstąpienia  przez  Kupującego  z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca:

(a) Sprzedawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Kupującemu ca-
łości otrzymanego Wynagrodzenia,

(b) tytuł własności Maszyny przejdzie na Sprzedawcę, niezależnie od stopnia
zaawansowania realizacji umowy,

(c) Sprzedawca zobowiązany będzie do odbioru Maszyny w terminie i miejscu
uzgodnionym z Kupującym,

(d) Sprzedawca  zobowiązany  będzie  do  zapłaty  Kupującemu  kary  umownej
określonej w § 10 ust. 4 lit. (c) powyżej. 

4. W przypadku wygaśnięcia  umowy na skutek  odstąpienia  przez  Sprzedawcę w
sytuacji określonej w § 4 ust. 17 powyżej:

(a) tytuł własności Maszyny przejdzie na Sprzedawcę, niezależnie od stopnia
zaawansowania realizacji umowy,

(b) Sprzedawca odbierze Maszynę w terminie i miejscu uzgodnionym z Kupu-
jącym, 

(c) Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone Wynagrodzenie pomniejszone o
karę umowną w wysokości 5% (pięć procent) Wynagrodzenia,

(d) Kupujący  zwróci  niezwłocznie  Sprzedawcy  dokumenty  poświadczające
udzielenie tych gwarancji bankowych – pod warunkiem uprzedniego zwrotu
Wynagrodzenia pomniejszonego o karę umowną wskazaną w § 12 ust. 4 lit.
(c) powyżej.
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§ 13 SIŁA WYŻSZA

1. Dla  potrzeb  umowy,  pojęcie  siły  wyższej  oznacza  zdarzenie  nadzwyczajne,
zewnętrzne,  pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły
wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły
wyższej  nie  obejmuje  żadnych  zdarzeń,  które  wynikają  z  niedołożenia  przez
Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

2. Strony zgodnie ustalają, że za siłę wyższą mogą zostać uznane m.in. następujące
zdarzenia, ale nie ograniczone do:

(a) strajki lub inne formy protestu,

(b) konflikty zbrojne,

(c) pożary i powodzie,

(d) epidemie i pandemie, 

(e) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze
Stron nie ponosi odpowiedzialności.

3. Strony  są  zwolnione  od  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w  związku  z
niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  umowy,  w  przypadku,  gdy  to
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem działania siły wyższej.

4. Wynikające z umowy obowiązki Stron, które nie mogą być realizowane z uwagi
na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu na czas jej działania. Niezwłocznie
po ustąpieniu działania siły wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do
realizacji obowiązków wynikających z umowy.

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie
drugą  Stronę  na  piśmie,  zarówno  o  zaistnieniu,  jak  i  ustaniu  okoliczności
stanowiących  przejaw  siły  wyższej  oraz  do  przedstawienia  w  terminie  14
(czternastu) dni po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających
ich wystąpienie.

§ 14 ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Strony  są  zobligowane  do  traktowania  każdej  informacji  lub  ujawnionych  im
dokumentów  w ramach  postanowień  umowy jako  poufne  i  nie  mogą  być  zarówno
bezpośrednio jak i pośrednio udostępniane osobom trzecim.

§ 15 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB PODPISUJĄCYCH

I WYKONUJĄCYCH UMOWĘ ZE STRONY Sprzedawcy

1. Kupujący działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie 
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO,
informuje osoby podpisujące i wykonujące Umowę ze strony Sprzedawcy, że:
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1) Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Kupujący  tj.  Zakład  Robót
Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul.
Kolejowa 4, 60 – 715 Poznań;

2) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  właściwej
realizacji  Umowy  w  zakresie:  dane  zwykłe  –  imię,  nazwisko,  zajmowane
stanowisko  i  miejsce  pracy,  a  także  w  przypadku  załączenia  do  Umowy
pełnomocnictwa, danych osobowych zawartych w tym pełnomocnictwie;

3) podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  przez
Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony
interes  Kupującego  wskazuje  się  konieczność  zawarcia  Umowy  zgodnie
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba,  że
przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością
wynikającą z realizacji Umowy i zgodnie z jej zapisami;

5) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazane  do  państwa  nienależącego  do
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (państwa  trzeciego)  lub  organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w
okresie  realizacji  Umowy  oraz  przez  okres,  w  którym  Kupujący  będzie
realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Kupującego, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;  

7) ma  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak
bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja Umowy;

10) Kupujący  nie  będzie  przeprowadzać  zautomatyzowanego  podejmowania
decyzji,  w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych
osobowych.

2. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Kupującego wszystkie osoby
fizyczne  kierowane  ze  strony  Sprzedawcy  do  realizacji  Umowy,  których  dane
osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji
Umowy, o:

1) akcie przekazania danych osobowych Kupującemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Kupującego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu
Kupującego  obowiązek  informacyjny  wobec  osób,  o  których  mowa  w  ust.  2
niniejszego paragrafu, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, wskazując jednocześnie tym osobom Sprzedawcę jako
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Kupujący.
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4. Każda  zmiana  w  zakresie  osób  fizycznych,  których  dane  osobowe  będą
przekazywane  podczas  podpisania  Umowy  oraz  na  etapie  realizacji  Umowy
wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa  winna  być  sporządzona  w  języku  polskim  w  dwóch  jednakowych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. Do umowy zastosowanie winny mieć przepisy prawa obowiązującego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy
Kodeksu  Cywilnego  oraz  inne  powszechnie  obowiązujące  przepisy  polskiego
prawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem, realizacją  lub rozwiązaniem
umowy podlegać będą jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego. 

6. Jeśli którekolwiek lub więcej postanowień Umowy zostanie uznane za niezgodne
z prawem lub niewykonalne, wówczas wszystkie pozostałe postanowienia będą
działały  niezależnie  od  nich  i  nie  będą  naruszone.  Jeżeli  jakiekolwiek
postanowienie  jest  niezgodne  z  prawem  lub  niewykonalne,  wówczas  intencją
Stron jest aby takie postanowienie nie było wygaszane lecz zostało przez Strony
zmienione  w  zakresie  niezbędnym  dla  uzyskania  jego  zgodności  z  prawem  i
wykonalności.

7. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną jej część:

Załącznik nr 1 Wyciąg z rejestru handlowego Kupującego
Załącznik nr 2 Wyciąg z rejestru handlowego Sprzedawcy
Załącznik nr 3 Opis i specyfikacja techniczna Maszyny
Załącznik nr 4 Lista części zamiennych
Załącznik nr 5 Warunki gwarancji
Załącznik nr 6 Specyfikacja szkoleń
Załącznik nr 7 Warunki licencji na oprogramowanie
Załącznik nr 8 Harmonogram realizacji Umowy

W imieniu Kupującego: W imieniu Sprzedawcy:

_____________________ _____________________
podpis podpis

_____________________ _____________________
imię i nazwisko imię i nazwisko

_____________________ _____________________
data data
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_____________________ _____________________
podpis podpis

_____________________ _____________________
imię i nazwisko imię i nazwisko

_____________________ _____________________
data data
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ZAŁĄCZNIK NR 1
WYCIĄG Z REJESTRU HANDLOWEGO KUPUJĄCEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 2
WYCIĄG Z REJESTRU HANDLOWEGO SPRZEDAWCY
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OPIS I SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZYNY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Maszyna (typ):   

lp. numer seryjny opis

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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ZAŁĄCZNIK NR 5
WARUNKI GWARANCJI

1. W okresie  gwarancyjnym Sprzedawca zobowiązany jest  usunąć wady i  usterki
Maszyny (zwaną dalej „naprawą”) na własny koszt, z zastrzeżeniem postanowień
ust.  4  poniżej.  Roszczenie  o  obniżenie  Wynagrodzenia  lub  odstąpienie  od
niniejszej umowy przez Kupującego będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy
próba usunięcia wady przez Sprzedawcę zakończy się niepowodzeniem.

2. Warunkiem  realizacji  Gwarancji  jest  użytkowanie  Maszyny  zgodnie  z  jej
przeznaczeniem,  instrukcjami  obsługi  i  konserwacji  oraz  terminowe
wykonywanie wszystkich przeglądów Maszyny, w tym przeglądów codziennych.
Sprzedawca, w celu potwierdzenia prawidłowej eksploatacji  Maszyny, może w
dowolnym  czasie,  w  trakcie  trwania  Gwarancji,  zażądać  od  Kupującego
dokumentów  potwierdzających  prawidłowe  użytkowanie  i  konserwowanie
Maszyny. 

3. Gwarancją nie są objęte naprawy lub modyfikacje wykonane przez inne osoby niż
personel Sprzedawcy chyba, że uzyskały one pisemną zgodę Sprzedawcy. 

4. Z Gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne które są zużywane w wyniku ich
natury  lub  użycia,  takie  jak:  uszczelki,  pierścienie  uszczelniające,  żarówki,
bezpieczniki,  podbijaki,  paski  klinowe,  węże,  elementy  szklane,  klocki
hamulcowe, wykładziny sprzęgieł, filtry, adaptery, łączniki i linki.

5. W  przypadku  kolizji  lub  wykolejenia  Maszyny,  Gwarancja  ulega
automatycznemu zawieszeniu. Kupujący poinformuje niezwłocznie Sprzedawcę o
kolizji  lub  wykolejeniu  Maszyny,  a  Sprzedawca  wykona,  przy  udziale
Kupującego,  audyt  techniczny  Maszyny oraz sporządzi  pisemną ekspertyzę,  w
której określi możliwości oraz zakres napraw koniecznych dla przywrócenia stanu
technicznego  Maszyny  sprzed  kolizji  lub  wykolejenia.  W  przypadku,  gdy  po
przeprowadzeniu audytu technicznego stwierdzone zostanie, że odpowiedzialność
za  przyczynę  kolizji  lub  wykolejenia  Maszyny  ponosi  Sprzedawca,  wówczas
koszt  wykonania  audytu  technicznego  i  wykonania  naprawy  Maszyny  ponosi
Sprzedawca,  zaś  Gwarancja  ulega  przywróceniu.  W  pozostałych  przypadkach
koszty wykonania audytu i naprawy Maszyny ponosi Kupujący, zaś Sprzedawca
określi warunki, na jakich możliwe będzie przywrócenie Gwarancji.

6. W okresie użytkowania Maszyny, Sprzedawca udostępni wsparcie techniczne dla
Maszyny (pięć dni w tygodniu z wyłączeniem weekendów i świąt, osiem godzin
dziennie od 8:00 do 16:00, dostępne w języku polskim) w celu niezwłocznego
przystąpienia  do  diagnostyki  problemu  w funkcjonowaniu  Maszyny.  Wsparcie
techniczne  świadczone  będzie  poprzez  zdalne  połączenie  z  Maszyną  oraz
telefonicznie.

7. Czas  przystąpienia  do  naprawy nie  może  przekraczać  24  (dwadzieścia  cztery)
godz. od chwili  zgłoszenia.  Zgłoszenia serwisowe należy kierować na adres e-
mail:  [ADRES EMAIL] oraz potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu:
[NUMER TELEFONU]. 

8. Wykonanie  naprawy  winno  nastąpić  bez  nieuzasadnionej  zwłoki,  nie  później
jednak niż w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony po ustaleniu zakresu
naprawy. W przypadku gdy termin naprawy pojazdu przekraczać  będzie 5 dni
roboczych, Kupujący uprawniony będzie do naliczenia kar umownych. 
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9. Jeśli  proces  diagnostyki  zespołu  wsparcia  technicznego  Sprzedawcy  wykaże
konieczność wizyty na miejscu, inżynierowie serwisu Sprzedawcy pojawią się na
miejscu postoju Maszyny w następnym dniu roboczym.

10. Wykonanie  naprawy  winno  nastąpić  w  miejscu  użytkowania  Maszyny.  W
przypadku  konieczności  wykonania  naprawy  poza  miejscem  użytkowania
Maszyny,  Sprzedawca  zapewni  na  własny  koszt  jej  transport  do  miejsca
wykonania naprawy i ponowny transport do miejsca użytkowania Maszyny. 

11. Sprzedawca zapewni również wsparcie techniczne w święta i weekendy. W tym
przypadku, jeśli proces diagnostyki zespołu wsparcia technicznego Sprzedawcy
wykaże  konieczność  wizyty  na  miejscu,  inżynierowie  serwisu  Sprzedawcy
pojawią  się  na  miejscu  postoju  Maszyny  nie  później  niż  w  następnym  dniu
roboczym w  zależnie od ich dostępności. 

12. Czas dostawy części zamiennych niezbędnych do naprawy wynosi nie więcej niż
48 (czterdzieści osiem) godzin.
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ZAŁĄCZNIK NR 6
SPECYFIKACJA SZKOLEŃ

1. Sprzedawca  przeprowadzi  szkolenia  dla  obsługi  serwisowej  i  operatorskiej
Kupującego w następującym zakresie:

(a) szkolenie teoretyczne przeprowadzone w zakładzie Sprzedawcy [MIASTO /
PAŃSTWO]  w  uzgodnionym  przez  Strony  terminie  poprzedzającym
dostawę Maszyny:

szkolenie dla 5(pięciu)  osób, dla każdej  z tych osób w wymiarze 30 dni
roboczych (po 8 godz. dziennie), 

(b) szkolenie praktyczne przeprowadzone w zakładzie Kupującego lub w innym
miejscu przez niego wskazanym w terminie uzgodnionym przez Strony:

szkolenie dla  5 (pięciu)  osób, dla każdej  z  tych osób w wymiarze  3 dni
roboczych (po 8 godz. dziennie), 

2. Szkolenia  przeprowadzone zostaną  przez  inżynierów serwisowych Sprzedawcy
przy udziale tłumacza zapewnionego przez Sprzedawcę i dotyczyć będą obsługi,
utrzymania i serwisowania Maszyny w zakresie niezbędnym do opanowania przez
personel Kupującego umiejętności samodzielnej obsługi, utrzymania i bieżącego
serwisowania Maszyny. 

3. Koszty  zakwaterowania  i  wyżywienia  personelu  Kupującego  w  okresie
odbywania szkoleń teoretycznych, o których mowa w ust. 1 lit. (a) powyżej oraz
ewentualne  koszty  tłumacza,  o  którym  mowa  w  ust.  2  powyżej,  pokrywa
Sprzedawca.

4. Koszty podróży personelu Kupującego do miejsca odbywania szkoleń pokrywa
Kupujący.

5. Wszystkie  koszty  osobowe  szkolenia  oraz  wdrażania  do  eksploatacji
realizowanego przez pracowników Sprzedawcy, w tym koszty dojazdu i pobytu
tych pracowników w zakładzie Kupującego, pokrywa Sprzedawca.

6. Na  wszystkie  szkolenia  powinni  być  wysyłani  przez  Kupującego  ci  sami
członkowie obsługi serwisowej i operatorskiej Maszyny.

7. Po  przeprowadzeniu  każdego  szkolenia  Sprzedawca  wyda  zaświadczenia  dla
każdej z przeszkolonych osób, potwierdzające ukończenie szkolenia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7
WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
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ZAŁĄCZNIK NR 8
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

etap zdarzenie termin/data opis

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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