Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 15/OG-brem/2009

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR…………./2009

Zawarta w dniu ........................w miejscowości.................................
pomiędzy: Jednostką Wojskową 4141 Czarnem ul. 27-go Lutego, zwanym Zamawiającym
reprezentowanym przez: Dowódcę: ……………………………………………………………………………
Głównego księgowego : …………………………………………………………………………..

a ................................................................, mająca siedzibę w ...................................................będąca płatnikiem VAT
o numerze NIP ............................., ...................................., zarejestrowaną przez
................................................................................................................w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem
....................................................., zwanym dalej Wykonawcą
i reprezentowaną przez:
...................................................................................
o następującej treści:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont bieŜący pojazdów
samochodowych, prac blacharsko-lakierniczych, remont hydraulicznej skrzyni biegów, zwane dalej
„usługą”,
w ilościach określonych poniŜej
ZADANIE NR 1
- Remont bieŜący pojazdu marki STAR 200 - nr rej. UKO 1105
ZADANIE NR 2
- Remont bieŜący pojazdu marki STAR 266 - nr rej. UKO 1105
ZADANIE NR 3
- Wykonanie prac blacharsko-lakierniczych pojazdu marki LUBLIN II - nr rej. UWZ 8874
ZADANIE NR 4
- Remont hydraulicznej skrzyni biegów do pojazdu HMMWV M 1043 A2
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2. Pojazdy samochodowe i hydrauliczna skrzynia biegów, o których mowa w ust.1 zwane są w dalszej
części umowy „sprzętem”.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie wykraczającym poza zakres
planowanego remontu określonego w § 6 ust .1, w ramach wartości brutto umowy określonej w § 2
powiększonej o koszt naprawy ( remontu) na zasadach określonych w § 3 ust. 6.

§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY.
1. 1.Wartość umowy, określa się na łączną kwotę ………………………………zł
słownie:……………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
2. Wartość brutto umowy moŜe być zmniejszona o opust w przypadku i na zasadach określonych w § 12
niniejszej umowy .
3. Ceny jednostkowe brutto wykonywania usługi poszczególnych jednostek sprzętu mogą być zwiększone
drogą negocjacji tylko w przypadku okoliczności, o których mowa w § 3 ust.9.

§ 3. DOSTAWA SPRZĘTU DO WYKONANIA USŁUGI.
1. Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymywania terminów dostaw sprzętu do wykonania
usługi i jego odbioru po wykonanej usłudze, sprawuje w jego imieniu UŜytkownik, tj. Jednostka
Wojskowa 4580.
2. Sprzęt do usługi zostanie odebrany od UŜytkownika przez Wykonawcę we własnym zakresie i na
własny koszt. UŜytkownik zapewni wydanie sprzętu w terminie 7 dni od zawiadomienia przez
Wykonawcę o terminie odbioru.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z UŜytkownikiem terminu przekazania (odbioru)
sprzętu do usługi z co najmniej 5-ciodniowym wyprzedzeniem. W powiadomieniu (uzgodnieniu )
o terminie przyjęcia sprzętu Wykonawca obowiązany jest wskazać osoby, które w jego imieniu
dokonają przyjęcia sprzętu.

4. Stan techniczny i ukompletowanie przekazywanego do usługi sprzętu są opisane komisyjnie w
„Protokole przyjęcia – przekazania”. W komisji bierze udział przedstawiciel UŜytkownika,
dokonujący przekazania sprzętu oraz Wykonawca.

5. O fakcie nieprzyjęcia do usługi sprzętu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić:
Dowódcę JW. 4580, Zamawiającego i UŜytkownika wskazując na przyczyny nieprzyjęcia sprzętu.
6. Wszystkie przypadki przyjęcia do usługi sprzętu awaryjnie uszkodzonego lub wymagającego
wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza Zakres planowego remontu określonego w
dokumentacji technologicznej, powinno być odnotowane w „Protokole przyjęcia – przekazania”. W
przypadku braku moŜliwości stwierdzenia uszkodzenia awaryjnego, którego ocena moŜe być
dokonana dopiero na etapie demontaŜu, podstawą ubiegania się o dofinansowanie kosztów
remontu będzie „Protokół weryfikacji” podpisany przez Wykonawcę i UŜytkownika.
7. O konieczności sporządzenia „Protokołu weryfikacji” Wykonawca powiadamia: Zamawiającego
i UŜytkownika w terminie 14 dni od przyjęcia sprzętu do remontu.
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8. Wykonawca zobowiązany jest, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem do pisemnego uzgodnienia
z UŜytkownikiem terminu podpisania „Protokołu weryfikacji”.
9. Dokumenty określone w ust.7 wraz z kalkulacją dodatkowych kosztów remontu, Wykonawca prześle
do Zamawiającego, UŜytkownika. Opinia specjalistów z JW. 4580 opracowana w terminie 14 dni od
otrzymania „ Protokołu weryfikacji” umoŜliwi Zamawiającemu podjęcie decyzji w zakresie akceptacji
dodatkowych prac. Stanowisko to będzie podstawą do negocjacji warunków stosownego aneksu do
umowy.

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
W zakresie zadania nr 1 - do dnia do 29.10.2009r.
W zakresie zadania nr 2 – do dnia 29.10.2009r.
W zakresie zadania nr 3 - do dnia 30.09.2009r.
W zakresie zadania nr 2 – do dnia 30.09.2009r.

§ 5. ODBIÓR SPRZĘTU PO REMONCIE.
1.Odbioru sprzętu po wykonanej usłudze, dokonuje się w oparciu o wykonany zakres naprawy określony
w § 6 ust.1.
2.Sprzęt po usłudze odebrany zostanie pod względem stanu technicznego u UŜytkownika. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do UŜytkownika.
3.Tryb i zasady odbioru sprzętu ustala się następująco:
1) Wykonawca powiadamia Zamawiającego i UŜytkownika o gotowości sprzętu do odbioru na 5 dni
przed planowym terminem odbioru technicznego. Do zgłoszenia sprzętu do odbioru technicznego
Wykonawca dołączy, pod rygorem nie uzgodnienia terminu odbioru, potwierdzenie przesłania
Zamawiającemu wzoru karty gwarancyjnej, zgodnie z postanowieniem § 16 ust.5;
2) W uzgodnionym terminie Zamawiający (przedstawiciel JW. 4580) dokonuje odbioru technicznego
sprzętu po wykonanej usłudze. Z odbioru technicznego sporządzone są dokumenty: „Protokół
przyjęcia – przekazania”, Protokół stanu technicznego” oraz „Protokół odbioru usługi”. Protokoły
muszą być zatwierdzone przez Dowódcę JW. 4580 oraz opatrzone pieczęcią herbową jednostki.
3) Wymienione dokumenty o których mowa w pkt. 2) są podstawą dla Wykonawcy do wystawienia
faktury dla Zamawiającego ze wskazaniem płatnika. Faktura powinna obejmować zakres wykonanej
usługi oddzielnie za kaŜdy egzemplarz sprzętu przyjęty do remontu.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za sprzęt do czasu jego
formalnego przyjęcia przez Zamawiającego (przedstawiciela JW. 4580), tj. podpisania przez strony
„Protokółu przyjęcia – przekazania”
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§ 6. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z wymogami zamawiającego w następującym
zakresie:
Zadanie 1
RB pojazdu marki STAR 200 nr rej. UKO 1105
podwozie:
wymiana końcówek drąŜków kierowniczych - kpl
wymiana tulei i sworzni resorów tylnych i przednich - kpl
wymiana tulei i sworzni zwrotnic - kpl
wykonanie konserwacji podwozia
naprawa zasadniczego układu hamulcowego: wymiana cylinderków przód - 2 szt, tył - 2 szt,
wymiana przewodów gumowych - 4 szt, przetoczenie bębnów hamulcowych - kpl
naprawa pocniczego układu hamulcowego: wymienić osłony gumowe siłowników hamulcowych kpl
wymiana przewodów gumowych układu pneumatycznego - kpl
wymiana układu wydechowego
wymiana uszczelnień mostów napędowych, skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej
wymiana płynów eksploatacyjnych (skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej, układu hamulcowego
oraz mostów napędowych) dostarczonych przez UŜytkownika
kabina:
wymiana uszczelek okien i drzwi kabiny - kpl
wymiana poszycia tapicerskiego drzwi kabiny - 2 szt i siedzeń - 2 szt oraz pokrowca pokrywy
silnika
wykonanie drobnych prac blacharsko spawalniczych kabiny
wymiana nakładek gumowych na pedałach sprzęgła i hamulca
naprawa oświetlenia zewnętrzego i wewnętrznego, wymiana skorodowanych elementów
optycznych (lamp mijania - 2 szt, drogowych - 2 szt, lamp tylnych zespolonych - 2 szt, szkieł
kierunkowskazów - kpl
wymiana ramion i piór wycieraczek szyby przedniej - 2 szt
wymiana lusterek bocznych - 2 szt
naprawa zamka drzwi i podnośnika szyb od strony kierowcy
silnik:
sprawdzić i wyregulować wtryskiwacze
uszczelnić pompę wtryskową
uszczelnienie układu wydechowego
wymiana uszczelnień silnika
wymiana pasków klinowych
wymiana przewodów gumowych układu chłodzenia i zasilania paliwem
wymiana filtrów (powietrza, oleju, paliwa)
wymiana płynów eksploatacyjnych silnika i układu chłodzenia dostarczonych przez UŜytkownika
nadwozie:
naprawa podłogi skrzyni ładunkowej, wymiana uszkodzonych desek
wykonanie drobnych prac blacharsko spawalniczych nadwozia ( prostowanie pogiętych
elementów)
wykonanie prac lakierniczych nadwozia i kabiny farbą ftalową koloru khaki mat
wykonanie badań diagnostycznych z potwierdzeniem dopuszczenia do ruchu na drogach
publicznych
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Zadanie 2
RB pojazdu marki STAR 266 B2/Sam nr rej. UHO 4118
podwozie:
wymiana końcówek kierowniczych drąŜka poprzecznego
wymiana tulei i sworzni resorów tylnych - kpl
wykonanie konserwacji podwozia
naprawa zasadniczego układu hamulcowego: wymiana cylinderków hamulcowych - 6 szt,
wymiana gumowych przewodów hamulcowych - 6 szt
wymiana przewodów gumowych układu pneumatycznego - kpl
wymiana uszczelnień mostów napędowych, skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej
usunąć wycieki oleju z układu wspomagania układu kierowniczego, kolumny kierownicy oraz
pompy wspomagania.
wymienić osłony gumowe zaworów pneumatycznych - kpl
naprawić dźwignię hamulca pomocniczego (uszkodzona nakładka rączki)
wymiana płynów eksploatacyjnych (skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej, układu hamulcowego
oraz mostów napędowych) dostarczonych przez UŜytkownika
kabina:
wymiana uszczelek okien i drzwi kabiny - kpl
wymiana poszycia tapicerskiego drzwi kabiny - 2 szt i siedzeń - 2 szt oraz pokrowca pokrywy
silnika
wykonanie drobnych prac blacharsko spawalniczych kabiny
wymiana ramion i piór wycieraczek szyby przedniej - 2 szt
wymiana nakładek gumowych na pedałach sprzęgła i hamulca
naprawa instalacji elektrycznej (wymiana uszkodzonych przewodów)
naprawa oswietlenia zewnętrzego, wymiana skorodowanych elementów optycznych: przód - 2
szt, klosze lamp tylnych - 2 szt oraz klosze boczne - 2 szt
naprawa zamka drzwi i podnośnika szyb od strony kierowcy
silnik:
sprawdzić i wyregulować wtryskiwacze
uszczelnienie układu wydechowego
wymiana uszczelnień silnika oraz spręŜarki
wymiana pasków klinowych
wymiana przewodów gumowych układu chłodzenia i zasilania paliwem
wymiana filtrów (powietrza, oleju, paliwa)
wymiana płynów eksploatacyjnych silnika i układu chłodzenia dostarczonych przez
UŜytkownika
nadwozie:
prostowanie pogiętych elementów metalowych nadwozia
wymiana uszkodzonych, zmurszałych elementów drewnianych
wymiana uszczelnien drzwi tylnych i bocznych - kpl
wykonanie drobnych prac blacharsko spawalniczych nadwozia
wykonanie prac lakierniczych nadwozia i kabiny farbą ftalową koloru khaki mat
wykonanie badań diagnostycznych z potwierdzeniem dopuszczenia do ruchu na drogach
publicznych
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Zadanie 3
Malowanie pojazdu marki Lublin nr rej. UWZ 8874
nadwozie:
naprawa skorodowanych elementów poszycia zewnętrznego koła prawego i lewego przedniego
Wymienić stopień wewnętrzny lewy i prawy
naprawa poszycia drzwi - 5 szt
wymienić tylny pas
naprawić podszybie
naprawić nadszybie
naprawić próg lewy i prawy
wykonać lakierowanie pojazdu z zewnątrz i wewnątrz lakierem akrylowym w kolorze jasny
groszek

Zadanie 4
RB skrzyni biegów HMMWV
regeneracja sprzęgła hydrokinetycznego
wymiana kompletu uszczelek skrzyni
wymiana taśmy low/rewers
wymiana końcówki rurek chłodzenia - kpl
wymiana filtru oleju

2.

Remont sprzętu powinien być wykonany zgodnie z opracowaną przez Zakład dokumentacją
remontową wykonania remontu bieŜącego, uwzględniającą niniejsze Wymagania Zamawiającego,
uzgodnioną z Zamawiającym.

3.

Sprzęt do remontu zostanie odebrany od Zamawiającego przez Wykonawcę we własnym zakresie
i na własny koszt.

4.

Dokumentacja
remontowa
powinna
zawierać
proces
technologiczny
remontu
z podziałem na układy, zespoły, podzespoły pojazdu. Dokumentacja remontowa powinna
precyzyjnie określać, które części (zespoły) są w procesie remontu wymieniane na nowe, a które
podlegają regeneracji (naprawie).

5.

Warunki techniczne, którym powinien odpowiadać sprzęt (jego zespoły i układy po wykonanym
remoncie. Warunki te powinny być dostępne dla uŜytkownika odbierającego pojazd po remoncie i
zawierać załączniki:
a) wykaz plomb wraz z miejscem ich umieszczenia;
b) warunki gwarancji, obejmujące:

 wzór karty gwarancyjnej;
 warunki gwarancyjne, wyszczególniające zakres gwarancji oraz powody uniewaŜniania
gwarancji;
6. Sprzęt po przeprowadzonym remoncie powinien spełniać następujące wymagania i warunki
techniczne:
a) Sprzęt po wykonanym remoncie musi spełniać wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe
określone w uzgodnionej dokumentacji remontowej. O powyŜszym Wykonawca winien umieścić
odpowiednie adnotacje w dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu. Mieć wypełnioną dokumentację
indywidualną pojazdu z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi podczas naprawy.
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b) Posiadać paliwo w ilości niezbędnej do sprawdzenia pojazdu po remoncie , którego wartość powinna
być wliczona w koszt remontu ( dotyczy zadania nr 1).
c) Mieć właściwie oplombowane zespoły (wykaz plomb dołączony do dokumentacji gwarancyjnej).
d) Niedopuszczalne są wycieki w miejscach połączeń przewodów olejowych, wodnych i paliwowych,
silnika oraz zbiorników i chłodnic i układu napędowego ;
e) Instalacja elektryczna pojazdu powinna zapewniać prawidłową pracę przyrządów rozmieszczonych
na tablicy kierowcy .
f) Pojazdy samochodowe winny mieć wyremontowane zespoły, muszą być poddane badaniom
technicznym, gdzie naleŜy w szczególności sprawdzić działanie mechanizmów, zgodnie z ich
przeznaczeniem i parametrami przewidzianymi przez producenta podzespołu lub układu.
Potwierdzeniem dopuszczenia do eksploatacji pojazdu jest wystawione przez właściwą Stację
Kontroli Pojazdów, zaświadczenie o wykonaniu badania technicznego pojazdu wraz z wydrukiem z
parametrami jakie miały poszczególne (badane) jego układy.
7. Sprzęt po remoncie odebrany zostanie pod względem stanu technicznego i
ukompletowania u
Zamawiającego ( UŜytkownika ). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem
sprzętu do Zamawiającego.
§ 7. GWARANCJA.
1. Warunki gwarancji na wykonany remont bieŜący pojazdu STAR 200 (STAR 266 B2/Sam.)
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

Wykonawca na wyremontowany sprzęt udziela gwarancji na okres 12 miesięcy lub przebieg
10.000 km – w zaleŜności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Wykonawca do dokumentacji gwarancyjnej przekazywanej UŜytkownikowi dołączy wykaz
numerów plomb znajdujących się na poszczególnych zespołach i urządzeniach z zaznaczeniem
tych, których naruszenie powoduje utratę gwarancji na dany zespół.
Gwarancja obejmuje równieŜ usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u kooperatorów
Wykonawcy.
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu po usłudze przez przedstawiciela
UŜytkownika, co potwierdza się protokołem, o którym mowa
w § 5.
Wady jakościowe, dotyczącej wykonanej usługi, UŜytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie
gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad i usterek, w
miejscu wskazanym przez UŜytkownika w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia. JeŜeli w powyŜszym terminie nie jest to moŜliwe, jest on zobowiązany
do powiadomienia UŜytkownika, podając przyczyny opóźnienia realizacji reklamacji. Reklamacja
powinna być jednak rozpatrzona nie później niŜ w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania
protokółu.
Okres gwarancyjny przedłuŜa się o czas postoju sprzętu z powodu uszkodzeń niezawinionych
przez UŜytkownika.
Z usunięcia wad i usterek Wykonawca i UŜytkownik sporządzają protokół potwierdzający
przywrócenie poŜądanych parametrów taktyczno-technicznych lub jakościowych, oraz
odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.
Postanowienia ujęte w ust. 1-8 Wykonawca zamieszcza w załączonym do sprzętu dokumencie
gwarancyjnym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę termin usunięcia wykrytych wad lub usterek
Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej brutto usługi dotyczącej danego
sprzętu za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niŜ 10 % w/w ceny.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji sprzętu oraz
utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie wystąpią ze strony UŜytkownika.
Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającego informację o
wszelkich usterkach, ich przyczynach i sposobie załatwienia.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający
lub inna jednostka resortu Obrony Narodowej uŜytkującej sprzęt.
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2. Warunki gwarancji na wykonaną usługę blacharsko-lakierniczą pojazdu LUBLIN
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

Wykonawca na powłokę lakierniczą udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu po usłudze przez przedstawiciela
UŜytkownika, co potwierdza się protokołem, o którym mowa w § 5.
Wady jakościowe, dotyczącej wykonanej usługi, UŜytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie
gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad i usterek,
w miejscu wskazanym przez UŜytkownika w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia. JeŜeli w powyŜszym terminie nie jest to moŜliwe, jest on zobowiązany
do powiadomienia UŜytkownika, podając przyczyny opóźnienia realizacji reklamacji. Reklamacja
powinna być jednak rozpatrzona nie później niŜ w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania
protokółu.
Okres gwarancyjny przedłuŜa się o czas postoju sprzętu z powodu uszkodzeń niezawinionych
przez UŜytkownika.
Z usunięcia wad i usterek Wykonawca i UŜytkownik sporządzają protokół potwierdzający
przywrócenie poŜądanych parametrów taktyczno-technicznych lub jakościowych, oraz
odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.
Postanowienia ujęte w ust. 1-6 Wykonawca zamieszcza w załączonym do sprzętu dokumencie
gwarancyjnym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę termin usunięcia wykrytych wad lub usterek
Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej brutto usługi dotyczącej danego
sprzętu za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niŜ 10 % w/w ceny.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji sprzętu oraz
utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie wystąpią ze strony UŜytkownika.
Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającego informację
o wszelkich usterkach, ich przyczynach i sposobie załatwienia.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający
lub inna jednostka resortu Obrony Narodowej uŜytkującej sprzęt.

3. Warunki gwarancji na wykonany remont skrzyni biegów
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Wykonawca na wyremontowany sprzęt udziela gwarancji na okres 6 miesięcy lub przebieg
10.000 km – w zaleŜności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Wykonawca do dokumentacji gwarancyjnej przekazywanej UŜytkownikowi dołączy wykaz
numerów plomb znajdujących się na poszczególnych zespołach i urządzeniach z zaznaczeniem
tych, których naruszenie powoduje utratę gwarancji na dany zespół.
Gwarancja obejmuje równieŜ usługi nabyte w ramach niniejszej umowy
u kooperatorów
Wykonawcy.
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu po usłudze przez przedstawiciela
UŜytkownika, co potwierdza się protokołem, o którym mowa w § 5.
Wady jakościowe, dotyczącej wykonanej usługi, UŜytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie
gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad i usterek,
w miejscu wskazanym przez UŜytkownika w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia. JeŜeli w powyŜszym terminie nie jest to moŜliwe, jest on zobowiązany
do powiadomienia UŜytkownika, podając przyczyny opóźnienia realizacji reklamacji. Reklamacja
powinna być jednak rozpatrzona nie później niŜ w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania
protokółu.
Okres gwarancyjny przedłuŜa się o czas postoju sprzętu z powodu uszkodzeń niezawinionych
przez UŜytkownika.
Z usunięcia wad i usterek Wykonawca i UŜytkownik sporządzają protokół potwierdzający
przywrócenie poŜądanych parametrów taktyczno-technicznych lub jakościowych, oraz
odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.
Postanowienia ujęte w ust. 1-8 Wykonawca zamieszcza w załączonym do sprzętu dokumencie
gwarancyjnym.

Str. 8 /12

10)

11)
12)
13)

W przypadku uchybienia przez Wykonawcę termin usunięcia wykrytych wad lub usterek
Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej brutto usługi dotyczącej danego
sprzętu za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niŜ 10 % w/w ceny.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji sprzętu oraz
utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie wystąpią ze strony UŜytkownika.
Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającego informację
o wszelkich usterkach, ich przyczynach i sposobie załatwienia.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający
lub inna jednostka resortu Obrony Narodowej uŜytkującej sprzęt.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Wszelkie rozliczenia finansowe będzie dokonywał Zamawiający, zwany dalej Płatnikiem.
2. Usługa, objęta niniejszą umową, opłacona będzie po cenie brutto określonej w § 2, uzgodnionej w
niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć, najpóźniej do 15 listopada 2009 roku,
z realizacji usługi, pod rygorem zastosowania § 13 do Zamawiającego oryginał faktury VAT wystawiony
na Zamawiającego i wskazujący Płatnika, a ponadto określający numer oraz przedmiot umowy, zgodnie
z § 1;
4. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy faktura VAT powinna uwzględniać przysługujący
opust, zgodnie z § 12. W razie niezastosowania się do powyŜszego Płatnik wstrzyma płatność do czasu
otrzymania faktury korygującej.
5. Nieprzestrzeganie powyŜszych wymagań spowoduje wstrzymanie zapłaty całości naleŜności
wynikającej z danej faktury do czasu dopełnienia tych wymagań ze strony Wykonawcy
§ 9. SPOSÓB ZAPŁATY.
1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po terminie określonym w § 4, w formie polecenia przelewu
do 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w § 8. Termin zapłaty uwaŜa się
za zachowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku dłuŜnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po
terminie płatności.
2. W przypadku wykonania usługi (etapu) przed terminem, o którym mowa w § 4 i spełnienia wymogów
zawartych w § 8. ust.3, płatność moŜe być uregulowana w terminie wcześniejszym, w stosunku
do terminu określonego w ust.1.
3. W przypadku wykonania umowy po terminie, o którym mowa w § 4, płatność moŜe być uregulowana,
z zastrzeŜeniem § 13, w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa
w § 8.
§ 10. WIERZYTELNOŚĆ.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaŜy i zastawiania wierzytelności naleŜnych od
Zamawiającego bez jego zgody.
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§ 11. KARY UMOWNE.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od tej umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
§ 12. OPUST CENOWY.
Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1 % wartości danej usługi remontowej w
przypadku nie przekazania sprzętu UŜytkownikowi w terminie, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie
więcej jednak niŜ 10 % wartości niezrealizowanej usługi remontowej. Wysokość opustu pomniejsza
wartość umowy i powinna być uwzględniona w fakturze, o której mowa w § 8.
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
W przypadku uchybienia ustalonych terminów usługi Zamawiającemu przysługuje prawo
jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 11. Odstąpienie
od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania.
§ 14. KOOPERANCI.
Wykonawca nie moŜe zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie
wykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 15 WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości umowy.
2. Wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca dokona poprzez wpłatę
pienięŜną lub ustanowi jej zabezpieczenie zapłaty w formie:
- poręczenia bankowego,
- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowej,
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BANK SPÓŁDZIELCZY JW. 4141 CZARNE
32 9326 0006 0040 4837 2000 0010
4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy naleŜy wnieść przed dniem podpisania umowy,
wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji
i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, złoŜone w formie innej niŜ pieniądzu powinno
mieć termin waŜności dłuŜszy o co najmniej 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku
nie wykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego przedłuŜenia
terminu waŜności złoŜonej gwarancji.
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§ 16. INNE POSTANOWIENIA.
1. Usługę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru sprzętu zgodnie z § 5.
2. Wykonawca powiadamia Zamawiającego na 14 dni przed terminem, określonym w § 4 o stanie
realizacji umowy oraz niezwłocznie w przypadku ewentualnych zagroŜeniach jej wykonania.
3. Wykonawca ubezpieczy otrzymany sprzęt od odpowiedzialności cywilnej w przypadku jego
utraty lub uszkodzenia.
4. Wykonawca zapewnia, Ŝe korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej
i intelektualnej, związanych z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z normami
ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. –Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003
r. Nr 119 , poz .1117 ) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 , poz.904 z późniejszymi zmianami).
5. Wykonawca, przed zgłoszeniem sprzętu do odbioru technicznego, o którym mowa w § 5
zobowiązany jest dostarczyć
do UŜytkownika ( JW.4580) wzory kart gwarancyjnych
zawierające wszystkie zapisy § 7 oraz adnotacje o treści :„UŜytkownik (JW. 4580 ) powiadamia
Zawiadamiającego JW. 4141 faxem (0-59 83 20 246) o występujących wadach oraz wszelkich
nieprawidłowościach, związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę warunków
gwarancyjnych”.
6. Wszelkie zobowiązania, wynikające z uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności
patentów, praw ochronnych jak równieŜ praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi
Wykonawca.
7. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy, naleŜy kierować do Zamawiającego
i UŜytkownika dokonującego odbioru
8. Zmiana w/w postanowień umowy wymaga formy pisemnej, uzgodnionej przez strony pod
rygorem niewaŜności.
9.

Zmiana w/w postanowień umowy wymaga formy pisemnej z zastosowaniem art. 144 PzP oraz
§ 1 pkt 3 i § 3 pkt. 6.

10. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od realizacji umowy, w przypadkach
szczególnych, podyktowanych interesem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej
części umowy, powiększonego o udokumentowane koszty poniesione do czasu odstąpienia
od realizacji umowy.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :
1)Kodeksu cywilnego
2)innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych .
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12.Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy
będzie Sąd miejsca Zamawiającego.
13. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kaŜdej ze stron oraz w 1 kopii JW. 4580.
14. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania .

Wykonawca

Zamawiający

UWAGA:
W sytuacji przyjęcia przez Zamawiającego kilku Wykonawców do wykonania
poszczególnych zadań – umowa zostanie dostosowana do Wykonawcy zadania,
uzgodniona z Wykonawcą i następnie podpisana.
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