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Numer sprawy: CC-02-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 
 
 
 

Umowa nr …………………………… 
zawarta w dniu ………………… w ………………… 

z Dostawcą wybranym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  
(nr sprawy CC-02-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020) 

 
pomiędzy: 
CEDROB CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2a, 
06-400 Ciechanów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem KRS: 0000692942, NIP: 5662018817, REGON: 368202750, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 500 000,00 zł wpłaconym w całości, reprezentowaną przez: 

 ........................................................................................................................................................  

zwaną dalej: Zamawiającym lub Odbiorcą 
a 
………………………………………………………………….. z siedzibą ………………………………………....................., 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ………………………………………………………………….. pod numerem KRS: ………….…………, 
NIP: ……………….……, REGON: …………..…………, z kapitałem zakładowym w wysokości 
………………………………………………………, reprezentowaną przez: 

 .....................................................................................................................................................  

Zwaną/y dalej: Dostawcą 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy łącznie: Stronami 
Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Na mocy niniejszej Umowy Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia 4 sztuk fabrycznie 
nowych wozów wysięgnikowych typu Reachstacker (dalej „Przedmiot Umowy” oraz 
„Wozy”), a Zamawiający zobowiązuje się do ich odebrania oraz zapłaty wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Specyfikacja techniczna i wyposażenie Urządzenia określone są w załączniku nr 1 do Umowy 
wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym ofertę Sprzedającego z dnia ………………….. 

3. Dostawca oświadcza, że Urządzenie jest wolne od wszelkich wad prawnych i fizycznych, 
obciążeń na rzecz osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu 
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§ 2 
Dostawa przedmiotu Umowy 

1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia całości przedmiotu zamówienia do niżej 
wymienionych miejscowości na terenie Polski:  

Ciechanów, Raciąż, Rypin, Kluczbork 

Dokładny adres miejsca dostawy zamawiający przekaże Dostawcy niezwłocznie po 
otrzymaniu żądania od Dostawcy. 

2. Dostawa odbędzie się na warunkach DAP Incoterms 2010 przy czym rozładunek Wozów 
zostanie dokonany przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko. 

3. Koszty transportu Wozów do miejsca dostaw oraz ich ubezpieczenia na czas transportu 
obciążają Dostawcę. 

4. O planowanej dostawie Wozów, Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
w formie pisemnej/elektronicznej na adres: jacek.tomaszewski@cedrob.com.pl 
z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Za dzień wykonania Umowy przyjmuje się dzień przekazania ostatniego Wozu do odbioru, 
zgodnie z warunkami określonymi w treści Umowy. 

6. Dostawca dostarczy Zamawiającemu wraz z Wozami dokumentację techniczną wymienioną 
w Specyfikacji. 

7. Po dostarczeniu do Wozów przez Dostawcę do miejsca dostawy, na Zamawiającego 
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przekazanych Wozów. Do momentu zakończenia 
procedury odbioru dostarczonych Wozów, Zamawiający ma obowiązek przechowywać 
dostarczone Wozy w miejscu dostawy odgrodzonym od reszty zakładu, zabezpieczonym 
przed osobami trzecimi oraz przed ruchem odbywającym się w miejscu przechowywania 
oraz ma zakaz używania Wozów.  

8. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru Wozów bezpośrednio po ich 
dostarczeniu przez Dostawcę, w dniu i miejscu dostawy, przy czym Dostawca przed 
dokonaniem dostawy może wskazać, że odbiór odbędzie się w innym terminie, lecz nie 
później niż w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od dnia dostawy. Strony są zobowiązane 
do sporządzenia protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego Wozów. W razie stwierdzenia 
podczas odbioru istotnych wad dostarczonego Wózka, Zamawiający odmówi odbioru Wozu, 
a w treści protokołu zdawczo-odbiorczego strony wskażą listę wad oraz uzasadniony 
technologicznie termin ich usunięcia. Zamawiający nie odmówi odbioru Wozu w przypadku 
stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, to jest takich, które nie uniemożliwiają 
bezpiecznej eksploatacji Wozu zgodnie z jego przeznaczeniem – w takim wypadku 
Zamawiający dokona odbioru, a jednocześnie strony wyznaczą uzasadniony technologicznie 
termin usunięcia wad nieistotnych. W razie stwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym 
wad istotnych, Dostawca po ich usunięciu zawiadomi Zamawiającego o terminie ponownego 
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odbioru. Do ponownego odbioru stosuje się zasady określone powyżej w treści niniejszego 
ustępu. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający brak istotnych wad Wozu stanowi 
podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT. 

9. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego obowiązku obecności przy czynnościach 
dostarczeniu Wozów, Dostawca wyznaczy nowy termin odbioru, przypadający nie później niż 
w ciągu 7 dni, o czym powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej/elektronicznej na adres 
jacek.tomaszewski@cedrob.com.pl. W przypadku niestawienia się Zamawiającego na drugi 
wyznaczony termin odbioru, Dostawca ma prawo do sporządzenia – w sposób wiążący dla 
obu stron – jednostronnego protokołu odbioru z udziałem dodatkowo wezwanej osoby. 

§ 3 
Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia 

1. Dostawca zobowiązuje się, do wykonania całości przedmiotu Umowy w terminach: 

a) Marka i model ………………………………………. do dnia ……………………… 
b) Marka i model ………………………………………. do dnia ……………………… 
c) Marka i model ………………………………………. do dnia ……………………… 
d) Marka i model ………………………………………. do dnia ……………………… 

2. Za dzień wykonania Umowy przyjmuje się dzień przekazania ostatniego wozu do odbioru 
zgodnie z warunkami określonymi w treści Umowy. 

3. W przypadku przewidywanego opóźnienia w realizacji którejkolwiek z partii dostaw, 
Dostawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Odbiorcę przez wysłanie na adres 
wskazany do korespondencji w niniejszej umowie zawiadomienia o tym fakcie oraz o jego 
przyczynach, wskazując jednocześnie przewidywany nowy, możliwie najszybszy termin ich 
realizacji. 

§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za terminowe i poprawne wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Odbiorca zobowiązuje się 
zapłacić Dostawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o Formularz Ofertowy, stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy, w kwocie: …………………. (słownie: ……………. ) złotych netto, 
powiększonej o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego – jako wynagrodzenie za realizację przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

2. Na żądanie Dostawcy, Zamawiający może udzielić zaliczki w wysokości do 10% wartości 
zamówienia brutto pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego nieodwołalnej, 
bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, wystawionej przez bank mający siedzibę 
w Polsce, gwarancji zwrotu zaliczki na podstawie żądania Zamawiającego, w przypadku, gdy 
Dostawca nie dostarczy Zamawiającemu chociażby jednego wozu wysięgnikowego i nie 
zwróci uiszczonej na poczet jego Ceny zaliczki po odstąpieniu od Umowy. 
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3. Wynagrodzenie Odbiorca będzie płacił Dostawcy sukcesywnie, w terminie 21 dni od dnia 
odbioru każdego Wozu i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Tak uiszczane 
Wynagrodzenie Zamawiający będzie każdorazowo wypłacał w kwocie odpowiadającej 
jednostkowej cenie odebranego Wozu określonej zgodnie z Formularzem Ofertowym, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej 
całkowitej wartości netto przedmiotu Umowy powiększonej o należny podatek VAT. 
Płatność za każdy dostarczony Wóz zostanie pomniejszona o jedną czwartą części udzielonej 
zaliczki, o której mowa w pkt. 2. 

4. Zapłata za dostarczone i odebrane Wozy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 
wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie zawarte w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty i wydatki Dostawcy 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania 
i dostawy Przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Dostawcy względem Zamawiającego 
wynikające z należytego wykonania Umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej będzie dokonana w złotych polskich. 

8. Faktury wystawiane będą na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w niniejszej Umowie. 
Na fakturze Dostawca ma obowiązek podać numer Umowy.  

9. Przeniesienie własności Wozów z Dostawcy na Zamawiającego nastąpi w chwili zapłaty na 
rzecz Dostawcy pełnej ceny brutto urządzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).  

§ 5 
Oświadczenia Dostawcy 

1. Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, środki 
i zasoby do prawidłowego, rzetelnego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa 
wykonywania Przedmiotu Umowy. 

2. Dostawca na dzień zawarcia niniejszej Umowy oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody 
natury faktycznej bądź prawnej uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy w całości w terminie wskazanym w § 3 Umowy.  

3. W przypadku dostępu do danych prawnie chronionych, będących w zasobach 
Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się w okresie, w którym będzie dysponował 
dostępem do powyższych danych oraz po zakończeniu tego dostępu, do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie i w związku z realizacją niniejszej 
Umowy. 
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§ 6 
Zachowanie poufności 

1. Dostawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu, wszystkie osoby zatrudnione przy wykonaniu Przedmiotu Umowy zachowają w 
tajemnicy wszelkie uzyskane w toku wykonywania Umowy dane, a także nieprzeznaczone do 
wiadomości publicznej informacje dotyczące Zamawiającego lub stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa innych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419), zwane dalej w 
Umowie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Informacje Poufne, o których mowa powyżej, mogą być wykorzystywane i przetwarzane 
przez Dostawcę oraz osoby, którymi posługuje się w wykonaniu niniejszej Umowy, wyłącznie 
w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie przez 
Dostawcę Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 
Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 
niewykorzystania informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy, w tym w zakresie 
prowadzonych negocjacji. 

§ 7 
Gwarancja i rękojmia 

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczane na podstawie niniejszej Umowy Wozy 
na okres 24 miesięcy lub 4 000 motogodzin pracy Wozów w zależności co wystąpi jako 
pierwsze – okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Do 
gwarancji stosuje się ogólne warunki gwarancji Dostawcy. Dokument gwarancji zostanie 
dostarczony wraz z Wozami. 

2. W przypadku, gdy dostarczone Wozy nie spełniają wymagań określonych w pkt 3 Zapytania 
Ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający ma prawo żądania wymiany 
Wozów na takie, które spełniają wymagania – w terminie 60 dni od daty przedłożenia 
żądania przez Zamawiającego. W razie braku możliwości wymiany, Odbiorca może żądać od 
Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot Umowy lub jego część. 

3. Zamawiający, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji, zgłosi Dostawcy wady 
gwarancyjne w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną 
na adres ……………………………................ . Zawiadomienie będzie zawierać informację o wadzie 
przedmiotu umowy lub jego części, (dokładny opis wady), a także moment oraz okoliczność 
jej wykrycia. Z chwilą wykrycia wady Zamawiający zaprzestanie korzystania z Wozu. 
Analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do reżimu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
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4. Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie później niż w terminie: 

a) ........... dni od dnia otrzymania zgłoszenia wady dla – dla napraw lub wymiany 
następujących części: konstrukcja, silnik napędowy, skrzynia biegów, most napędowy, 
oś skrętna, siłowniki, kabina, moduły elektroniczne itp. 

b) ………. dni od dnia otrzymania zgłoszenia wady – dla napraw obejmujących inne części 
niż wymienione w lit. a) powyżej,  

W razie braku możliwości zachowania terminów określonych powyżej Dostawca 
niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego. 

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby czas naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją był jak najkrótszy. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Odbiorcy wynikających 
z przepisów o rękojmi. 

6. Sprzedający ma prawo do montażu w Wozach zdalnych narzędzi diagnostycznych, w tym 
oprogramowania diagnostycznego, gromadzących informacje w zakresie działania Wozów, w 
tym w zakresie wydajności, dostępności, stanu, przestoju, awaryjności, wytrzymałości, 
przebiegu pracy Urządzenia. Sprzedający ma prawo pobierania, odczytywania, 
przechowywania oraz wykorzystywania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim na 
potrzeby serwisu Wozów. 

§ 8 
Siła wyższa 

W razie wystąpienia okoliczności siły wyższej takich jak: cyklon, powódź, trzęsienie ziemi, erupcja 
wulkanu, fale wodne o znacznej wysokości lub inne niesprzyjające warunki atmosferycznie 
wpływające na możliwość realizacji obowiązków umownych lub też inne okoliczności, jak: wojna, 
wojna domowa, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny, epidemie, pandemie, strajk, blokady 
dróg, portów, przejść granicznych, znaczące utrudnienia w komunikacji, wprowadzenie lub 
zmiana przepisów prawa, które uniemożliwiają Stronom wykonanie Umowy według stanu 
prawnego z dnia zawarcia Umowy, w tym: cła zaporowe, embarga, zakazy importu/eksportu lub 
też okoliczności będące wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, za 
które Strony nie odpowiadają, będące wynikiem przerw w dostawie energii elektrycznej lub 
innych mediów, które mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania lub prawidłowego 
wykonania Umowy przez Strony lub inne podmioty uczestniczące w dostawie Wozów lub innych 
okoliczności niezawinionych przez Strony, termin realizacji zobowiązań Umowy przez  
którąkolwiek ze Stron wydłuża się automatycznie o czas trwania tych okoliczności oraz o czas 
potrzebny na usuniecie skutków wywołanych tymi okolicznościami. 
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§ 9 
Kary umowne 

1. W przypadku naruszenia obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy (zwanej dalej 
„naruszenie Umowy”) Strona ponosi odpowiedzialność, wyznaczoną w niniejszej Umowie 
i (lub) obowiązującym ustawodawstwem Polskim. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku niedotrzymania cząstkowych terminów realizacji poszczególnych partii 
przedmiotu zamówienia określonych w harmonogramie z winy Dostawcy, Dostawca jest 
zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 0,05% 
wartości niedostarczonych Wozów za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% 
wartości netto Umowy – niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, 
w którym zwłoka wynosi dłużej niż 21 dni kalendarzowych od terminu określonego 
w harmonogramie; naliczenie kary umownej następuje od dnia następnego po 21 dniu 
trwania zwłoki Dostawcy, 

b) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub jej 
rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10% ceny netto 
urządzenia, 

c) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub jej 
rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn 
spowodowanych działaniem siły wyższej, w wysokości 10% ceny netto urządzenia. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Stron od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
i eliminacji naruszeń. 

4. Strony są obowiązane uiścić należną karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej na rachunek bankowy w niej wskazany. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

§ 10 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych  

1. Dokumentacja techniczna, projekty, materiały reklamowe oraz jakakolwiek inna 
dokumentacja wykorzystywana do produkcji lub sprzedaży Wozów oraz informacje 
dotyczące Wozów przekazane przez Dostawcę Zamawiającemu (zwane dalej łącznie 
Materiałami) podlegają ochronie polskich i międzynarodowych przepisów o ochronie 
własności intelektualnej, w tym w szczególności ochronie wynikającej z polskiej ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz polskiej ustawy – Prawo własności 
przemysłowej. 

2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiałów przysługują Dostawcy lub innym 
uprawnionym podmiotom. 
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3. Z tytułu sprzedaży Wozów, na Zamawiającego nie przechodzą prawa własności 
intelektualnej do Materiałów. W szczególności Zamawiający nie jest uprawniony do 
wytwarzania i/lub rozpowszechniania produktów, które odwzorowują Wozy w całości lub w 
jakiejkolwiek części. 

4. Materiały mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego oraz podmioty trzecie zajmujące 
się naprawą lub konserwacją Wozów na zlecenie Zamawiającego, wyłącznie na potrzeby 
użytkowania Wozów w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 

§ 11 
Osoby uprawnione do reprezentacji Stron przy wykonywaniu Umowy 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego:  

 .........................................................................................................................................  
tel.:  ..................................................................................................................................  
e-mail: ..............................................................................................................................  
adres do korespondencji: 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

2) po stronie Dostawcy:  
 .........................................................................................................................................  
tel.:  ..................................................................................................................................  
e-mail: ..............................................................................................................................  
adres do korespondencji: 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

2. Osoba reprezentująca Zamawiającego uprawniona jest również do działania w zakresie, 
o którym mowa w § 4ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Umowy.  

3. Osoby reprezentujące Zamawiającego i Dostawcę uprawnione są do udzielania koniecznych 
informacji, podejmowania wszelkich niezbędnych działań wynikających z Umowy, a także 
działań przez nią nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy.  

4. Zmiana osoby reprezentującej Stronę nie powoduje konieczności zmiany Umowy, ale 
wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej, przynajmniej z 3-dniowym 
wyprzedzeniem. 
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§ 12 
Podwykonawstwo 

1. Dostawca może korzystać z podwykonawców przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

§13 
Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. O zmianie swojego przedstawiciela, adresu do korespondencji 
i doręczeń Strony zobowiązują się powiadomić drugą stronę pisemnie, z 3-dniowym 
wyprzedzeniem, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych zastosowania 
znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

3. Jakiekolwiek spory, które mogą powstać przy realizacji tej Umowy strony przekażą do 
rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby powoda. 

4. Każda ze stron uprawniona jest do opatrzenia Umowy datą pewną. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 
jednym egzemplarzu dla Strony. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu. 

7. Integralną część Umowy stanowią: 

a) Formularz Ofertowy (Oferta Dostawcy) wraz z dołączoną specyfikacją techniczną 
i wyposażeniem; 

b) Specyfikacja; 
c) Wydruk z Centralnej Informacji KRS wykazujący umocowanie do zawarcia Umowy 

w imieniu Dostawcy; 
d) Wydruk z Centralnej Informacji KRS wykazujący umocowanie do zawarcia Umowy 

w imieniu Zamawiającego; 
e) Oświadczenie o zachowaniu poufności. 
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