Załącznik nr 2
Umowa – projekt nr ____________________
Zn. spr. ZSL.26.8.2020.AP
W dniu _____________________ r. w Rogozińcu pomiędzy:
Zespołem Szkół Leśnych w Rogozińcu
z siedzibą w Rogozińcu 115/2, 66-210 Zbąszynek
NIP …………………., REGON …………………
reprezentowanym przez:
Dyrektora Antoniego Pawłowskiego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę zestawu nowych urządzeń do
utworzenia stanowiska szkoleniowego dla operatorów przyczep leśnych na potrzeby
dydaktyczne Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu” w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu zestawu nowych
urządzeń do utworzenia stanowiska szkoleniowego dla operatorów przyczep leśnych na
potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu w ramach projektu pt.
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartego w Zielonej Górze w dniu
22.12.2016 roku w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi
priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja; Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego -projekty
realizowane poza formułą ZIT.
2. Specyfikacja techniczna:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu nowych urządzeń do utworzenia stanowiska
szkoleniowego dla operatorów przyczep leśnych – tzw. trenażera tj. przyczepy przeznaczonej do
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zrywki i podwozu drewna wraz z kabiną operatora. Przyczepa ma być przeznaczona do szkolenia
operatorów z ograniczonym polem pracy w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Dane techniczne urządzenia/zestawu:
A. PRZYCZEPA:
- rama centralna,
- ładowność co najmniej 7 t,
- długość komory ładunkowej najmniej 4,40m, pozwalająca na załadunek sortymentu 2x2,40m,
- 2 pary regulowanych kłonic,
- oś tandem z ogumieniem,
- zasięg ładowarki co najmniej 5,0 m w tym teleskop,
- szerokokątny przegub ramion żurawia,
B. STANOWISKO OPERATORA:
- kabina bezpieczna, zamknięta, szczelna zamontowana na podstawie stałej na łapach lub
przewoźna na kołach,
- uchwyt rozdzielacza prehydraulicznego HR,
- ergonomiczne podłokietniki z joystickami montowane przy siedzeniu operatora,
- siedzenie ciągnikowe odwrócone,
- kabina wyposażona w trwałą podłogę oraz stopnie,
- tylna oraz boczne szyby zabezpieczone kratami.
C. AGREGAT HYDRAULICZNY ELEKTRYCZNY:
- agregat zintegrowany z podstawą kabiny operatora,
- wydajność 40-50L/ min przy 160 bar,
- filtr oleju,
- regulacja prędkości pracy żurawia.
D. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- światła robocze,
- gaśnica,
- apteczka.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj.:
instrukcją obsługi użytkownika, instrukcją podstawowej obsługi serwisowej, wskazaniami co do
warunków eksploatacji, warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną i tzw. paszportem technicznym
(zawierającym m.in. informacje dotyczące nazwy, typu, numeru fabrycznego, producenta, roku
produkcji, daty rozpoczęcia eksploatacji danego sprzętu), deklaracje zgodności CE (certyfikat) na
każdą część zestawu, dokumentację do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji żurawia
hydraulicznego - zarejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego (zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2012r., poz. 1468).
§2
Miejsce, warunki dostawy i termin realizacji
1. Dostarczone urządzenie musi być kompletne, tzn. gotowe do użytku bez dodatkowego
wyposażenia oraz fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej
niż w 2020 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot dostawy dostarczyć, wyładować, zmontować oraz
uruchomić na własny koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – w Zespole
Szkół Leśnych w Rogozińcu, Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek.
3. Czynności określone w § 1 ust. 1 wykonane zostaną nie później niż w terminie:
do dnia 31.08.2020r.
4. Przeszkolenie kadry instruktorów odbędzie się zgodnie z § 5 w terminie określonym w ust. 3.
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5. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie wykonania czynności
określonych w § 1 ust. 1. Powyższe zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem
oddania przedmiotu umowy do eksploatacji przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Protokół stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
6. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego
z umową lub wolnego od wad.
7. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
pisemnie lub faksem, wysłanym nie później niż w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia przedmiotu
umowy.
8. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
9. Dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie lub faksem o
rzeczywistym terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 1- dniowym.
11. Zamawiający zastrzega, że dostarczenie przedmiotu umowy musi nastąpić w dzień roboczy w
godzinach 8.00-14.00 i musi odbywać się w obecności przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
§3
Cena przedmiotu umowy i warunki płatności
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w ust. 4 na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru, o
którym mowa w § 2 ust. 5.
3. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
4. Wartość umowy wynosi:
Netto: ………………………
VAT: …………………………
Brutto: ……………………..
5. Cena wskazana w ust. 4 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym koszty
dostawy, wyładowania, uruchomienia, ubezpieczenia, podatków i opłat celnych oraz
przeszkolenia pracowników itp. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny do czasu realizacji
umowy.
6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, należny podatek VAT naliczony zostanie do
ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury,
co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był
płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku.
7. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2191,– „Ustawa o Fakturowaniu”).
8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 7,
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (dalej - „PEF").
9. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać
elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do
niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.
10. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem
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Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 9271930520.
11. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których
mowa w ust. 8 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
12. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych, za wyjątkiem faktur.
13. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna
być doręczona do sekretariatu Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, Rogoziniec 115/2, 66-210
Zbąszynek
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.
16. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę
nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia i zapłaty faktury.
17. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. Za
dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
18. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy
zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z
2020r. poz. 106 z późn. zm.).
19. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
20. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§4
Gwarancje
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy od daty
oddania przedmiotu umowy do eksploatacji, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, o
którym mowa w § 2 ust. 5.
2. W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie 3 dni roboczych od
zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego nastąpi pisemnie, e-mailem lub
faksem.
3. W terminie określonym w ust. 5, na czas awarii oraz do czasu wymiany sprzętu lub podzespołu,
Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy lub – jeżeli byłoby to wystarczające do zapewnienia
należytego funkcjonowania przedmiotu dostawy - podzespół zastępczy o nie gorszych
parametrach i wymogach technicznych.
4. Wszelkie koszty związane z przyjazdami serwisantów oraz ewentualnym przesyłaniem sprzętu
do i z miejsca naprawy pokrywa w trakcie trwania gwarancji Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od przystąpienia do usunięcia awarii.
6. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje
wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany, o
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7.

8.

9.
10.
11.

jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż
14 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o parametrach i wymogach
technicznych nie gorszych niż poprzedni, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech
istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów)
– przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie określonym
w ust. 6. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez
strony uzgodnionym, jednak nie później niż 4 tygodnie od zgłoszenia ostatniej awarii lub upływu
terminu określonego w zdaniu pierwszym.
W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany jego części (podzespołów)
w związku z okolicznościami określonymi w ust. 7 oraz w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z rękojmi, elementy podlegające wymianie uzyskują nową gwarancję.
Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają
okres gwarancji.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub
pisemnie w robocze dni tygodnia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą podzespołu zgodnie z ust. 6 oraz
urządzenia zgodnie z ust. 7, w tym koszty transportu.
§5
Kary umowne, rozwiązanie umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w § 1 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości
umowy brutto - za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w czynnościach określonych w § 2 ust. 8, § 4 ust. 2, 5, 6 i 7 w wysokości 0,5%
wartości umowy brutto - za każdy dzień opóźnienia,
3) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
określonej w § 3 ust. 4.
2. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych potrąci z należności Wykonawcy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku rozwiązania umowy lub
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2) ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,
3) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem czynności określonych w § 1 ust. 1 więcej niż 7 dni,
4) innego rażącego naruszenie umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę
5) utraty uprawnień niezbędnych do wykonania umowy.
W pozostałym zakresie stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub rozwiązania
umowy w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Odstąpienie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności,
i wymaga uzasadnienia.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawne powszechnie obowiązujące.
4. Wszelkie spory jakie wynikną między stronami w związku z niniejszą umową rozstrzygnie Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
5. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy Wykonawcy.
6. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający
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