
  

     UMOWA 

 

 Zawarta w dniu ...................... roku w  Łodzi pomiędzy: 

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną   

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000295398 kapitał zakładowy 58 108 350,00 zł, (kapitał opłacony w 

całości w wysokości 58 108 350,00), NIP 724-000-41-59 

reprezentowaną przez: 

 1. Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Marcina Nocunia 

 2. Członka Zarządu – Dyrektora Marketingu i Rozwoju Jarosława Gawrysia 

 

zwaną dalej Kupującym, 

a 

   

reprezentowaną przez: 

 1. ......................................................  

 2. ......................................................  

 

zwaną dalej w umowie Sprzedającym, 

została zawarta umowa (dalej: Umowa) o następującej treści : 

 

 Sprzedający i Kupujący zwani są również w dalszej części Umowy łącznie Stronami 

lub każdy z nich indywidualnie Stroną.  

 

      § 1   

     Przedmiot umowy 

 

1. Na podstawie Specyfikacji Kupującego stanowiącej Załącznik nr 1 oraz oferty 

Sprzedającego, Sprzedający sprzeda  na warunkach niniejszej umowy, a Kupujący kupuje, 

fabrycznie nowy: zasilacz hydrauliczny, zwany dla potrzeb niniejszej umowy 

„urządzeniem”. 

2. Oferta Sprzedającego,  zawierająca również specyfikację urządzenia stanowi Załącznik     

Nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wraz z urządzeniem Sprzedający przekaże Kupującemu: 

 1) wszystkie elementy wymienione w ofercie (specyfikacji)                 

 2) dokumentację techniczno ruchową (DTR) w języku polskim,  

 3) książkę gwarancyjną - szt. 1, 

 4) katalog części w języku polskim - kpl. 1, 

 5) deklarację zgodności na znak CE wystawiony przez producenta i przetłumaczoną na 

język polski, 

 6) instrukcję obsługi w języku polskim - szt. 1, 

 7) świadectwo wzorcowania oraz inne dokumenty i świadectwa jakości wymagane przez 

przepisy prawa. 

 8) harmonogram przeglądów gwarancyjnych ujętych w cenie ryczałtowej urządzenia.     

4. Sprzedający zapewnia, że urządzenie będzie odpowiadać wszelkim krajowym 

i międzynarodowym warunkom jakości oraz będzie zgodne z wszelkimi wymaganiami 

Kupującego. 

5. Przedmiot umowy określony w ust.1 i 3 obejmuje ponadto: 



  

 1) dostawę urządzenia do siedziby Kupującego, w tym transport i   ubezpieczenie w czasie 

                transportu, 

 2)  transport na miejsce , podłączenie do sieci i jego uruchomienie 

                w siedzibie Kupującego.  

 3) szkolenie pracowników Kupującego w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie 

Kupującego. 

 

      § 2  

    Terminy i warunki sprzedaży  
 

1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego, w Łodzi przy ul. Dubois 119, 

2. Wykonanie przedmiotu umowy włącznie z protokólarnym uruchomieniem urządzenia 

i przeszkoleniem pracowników Kupującego nastąpi w terminie  ................... tygodni  od 

daty zawarcia umowy. 

3. Do obowiązków Sprzedającego w ramach niniejszej umowy należy ponadto oprócz 

transportu urządzenia do siedziby Kupującego oraz ubezpieczenia urządzenia w czasie 

transportu, także obowiązek poniesienia innych niezbędnych opłat związanych z dostawą,  

dostarczonego urządzenia, uruchomieniem go wraz z przeszkoleniem pracowników 

Kupującego, wszystko na koszt i ryzyko Sprzedającego. 

4. Sprzedający zawiadomi Kupującego pisemnie i e-mailem o terminie dostarczenia 

urządzenia z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Dostawa w siedzibie Kupującego, odbędzie 

się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godzinach od  7.00 do 13.00. 

5. Sprzedający zobowiązany jest do pisemnego przekazania Kupującemu warunków 

i parametrów niezbędnych do prawidłowego zainstalowania i podłączenia urządzenia 

w terminie sześciu tygodni przed dostawą. 

6. Kupujący zobowiązany jest przygotować infrastrukturę do zainstalowania i uruchomienia 

urządzenia oraz powiadomić pisemnie Sprzedającego o gotowości urządzenia do 

uruchomienia  w terminie do dwóch tygodni od daty dostawy do Kupującego. 

 

      §3 

    Cena i warunki płatności  

 

1. Uzgadnia się cenę przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1, 3 i 5, na kwotę 

.......................................... PLN netto.  

2. Do ceny netto,  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z  obowiązującymi 

przepisami, w dacie wystawienia faktury. 

3. Uzgodniona cena  jest ceną stałą i nie podlega żadnym zmianom w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowić będzie końcowy protokół odbioru , 

o którym mowa w § 4 ust. 4.                                                                                                                     

5. Cena płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedającego, 

wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty złożenia Kupującemu prawidłowo  

sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem sporządzonym z udziałem Stron zgodnie z  

§ 4 ust. 4. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Kupującego. 

7. Opóźnienie zapłaty może stanowić podstawę do naliczenia odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

8. Sprzedający nie może przenieść przysługujących mu z niniejszej umowy wierzytelności 

na rzecz osób trzecich , bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie Zakaz Cesji. 

9. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze ..............................                    



  

10. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze ............................. 

 

      § 4 

     Wydanie  urządzenia  

 

1. Po dostarczeniu przez Sprzedającego do siedziby Kupującego przedmiotu umowy, 

Sprzedający dokona uruchomieniu urządzenia i  przekaże do eksploatacji Kupującemu. 

2. Strony dokonają sprawdzenia kompletności dostawy ( zgodnie z załącznikiem nr 1) 

i sprawności technicznej urządzenia (z wynikiem pozytywnym). 

3. Sprzedający dokona przeszkolenia pracowników Kupującego w stopniu umożliwiającym 

poprawną i bezpieczną pracę na urządzeniu oraz przeszkolenia w zakresie wykonywania 

obsługi technicznej. Po zakończeniu szkolenia Sprzedający wystawi przeszkolonym 

pracownikom Kupującego certyfikaty ukończenia szkoleń. 

4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1, 2, 3 zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi nie nadających się 

do usunięcia istotnych wad technologicznych urządzenia, uniemożliwiających 

wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, Kupujący może odstąpić od 

umowy. Istnienie wady istotnej Kupujący  stwierdza protokolarnie.  

6. Sprzedający zapewnia Kupującemu pełną obsługę serwisową w okresie gwarancji, a 

serwis pogwarancyjny  na podstawie odrębnej umowy w okresie ...........................po 

zakończeniu gwarancji wraz z zaopatrzeniem w oryginalne części zamienne .  

 

      § 5  

 

     Gwarancja   

 

1. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany 

z odpowiednich materiałów i wykonany zgodnie z najlepszą technologią wytwarzania, 

wolny od wad materiałowych i montażowych. Sprzedający oświadcza również, że 

dostarczone urządzenie odpowiada pod względem jakości technicznej i wykonania oraz 

bezpieczeństwa i higieny użytkowania odpowiednim normom CE i UDT. Kupujący 

otrzyma od Sprzedającego stosowny certyfikat w dniu przekazania urządzenia do 

eksploatacji. 

2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na urządzenie,  na okres .................. 

od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru określonego w § 4 ust 4. 

3. Sprzedający zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu 

i usunięcia usterek ustala się do 24 godzin w dni robocze oraz do 7 dni dla napraw 

wymagających sprowadzenia części  zamiennych, od pisemnego zgłoszenia usterki pocztą 

elektroniczną. Usunięcie usterki będzie realizowane przez serwis z dbałością o interesy 

Kupującego, dla zminimalizowania okresu postoju urządzenia. Dzień roboczy jest 

rozumiany jako dzień od poniedziałku do piątku  w godz. 7- 14. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie, 

o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu i upoważnia Kupującego do usunięcia we 

własnym zakresie lub przez osobę trzecią wad, na koszt i ryzyko Sprzedającego, 

w przypadku nie dotrzymania ustalonych terminów, bez utraty prawa do gwarancji. 

5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu każdego 

przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancji.  

6. Sprzedający zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas przestoju urządzenia w 

czasie napraw gwarancyjnych. 



  

7. Z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości produkcji Kupującego, Sprzedający 

zobowiązuje się w momencie przedłużającego się czasu napraw gwarancyjnych (powyżej 

7 dni roboczych ponad obowiązujący termin z konieczności usprawnienia urządzenia poza 

siedzibą Kupującego), do dostarczenia Kupującemu na własny koszt i uruchomienia 

urządzenia zastępczego. 

8. W okresie gwarancyjnym serwis Sprzedającego jest zobowiązany do wykonania na 

własny koszt przeglądów okresowych. 

9. Sprzedający jest zobowiązany warunkami gwarancji do bezpłatnej wymiany na każde 

żądanie Kupującego, każdej części, która okaże się wadliwa. Gwarancja i rękojmia ulega 

przedłużeniu o czas trwających napraw. 

10. Kupujący traci prawo do gwarancji na urządzenie w przypadku: 

 1)  nie przestrzegania przez Kupującego instrukcji obsługi,  

 2)  uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji urządzenia z winy 

              Kupującego.   

 3) wykonywania bez zgody Sprzedającego demontażu, napraw lub zmian 

 konstrukcyjnych, z zastrzeżeniem zapisów o których mowa w ust. 4 niniejszego 

 paragrafu . 

11. Udzielanie gwarancji przez Sprzedającego nie pozbawia Kupującego prawa dochodzenia 

roszczeń z tytułu rękojmi. Wybór uprawnień przysługuje Kupującemu. 

12. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna , która zostanie dostarczona 

Kupującemu przez Sprzedającego w chwili oddania do eksploatacji urządzenia, wzór 

Karty Gwarancyjnej dołączyć jako załącznik do oferty. 

 

      § 6 

     Kary umowne 

 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

 1) w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w  

 § 2, w wysokości 0,25% ceny netto za każdy dzień opóźnienia, 

 2)  w przypadku opóźnienia usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, 

o ile usunięcie tych wad  należy do Sprzedającego, w wysokości 0,1 % ceny netto, za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 1), przekroczy 30 dni, Kupującemu  

przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy po uprzednim wezwaniu Sprzedającego do 

wykonania umowy w dodatkowym 14-dniowym terminie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron, Strona która odstępuje z winy 

drugiej Strony nabędzie prawo naliczania kary umownej w wysokości 10% ceny netto. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej 

szkody w pełnej wysokości.                                                                                                                                  

5. Strony dopuszczają odstąpienie od naliczania i dochodzenia zastrzeżonych kar 

umownych. 

6. Strony ustalają, że nie będą dochodziły wzajemnie kar umownych w przypadku opóźnień 

w realizacji przedmiotu umowy, wynikających z działania „siły wyższej”. 

      Przez „siłę wyższą” rozumie się wszelkie zdarzenia niezależne od woli jednej ze Stron, a 

      w szczególności : lokauty, legalne strajki, powodzie, pożary i inne podobne okoliczności, 

      które uniemożliwiły Stronie częściowo lub całkowicie , spełnienie jej obowiązków 

      umownych . 

      Gdyby zdarzenie takie miało miejsce, Strona nim dotknięta zobowiązuje się do 

zawiadomienia drugiej Strony w terminie 7 dni , potwierdzając to na piśmie oraz do 



  

      przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów, na potwierdzenie takiego zdarzenia i do 

      określenia przewidywanego czasu trwania zdarzenia. Strona zobowiązuje się ponadto do 

      dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia skutków i następstw tego zdarzenia oraz 

      poinformowania drugiej Strony o jej zakończeniu. 

 

      §7  

     Rozstrzygnięcie sporów 

 

1. W przypadku kontrowersji, roszczeń, sporów wynikających z realizacji umowy bądź jej 

naruszenia, obie Strony spotkają się i podejmą wszelkie wysiłki, aby znaleźć polubowne 

rozwiązanie. 

2. W razie, gdyby nie doszło do polubownego porozumienia , spór będzie rozstrzygnięty 

przez właściwy dla Kupującego Sąd powszechny.   

 

      §8 

     Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem wiążącym Strony.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć pod rygorem nieważności, formę pisemną 

w postaci aneksu.  

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Integralną część umowy stanowią : 

Załącznik nr 1  -  Specyfikacja zawierająca: dane techniczne  i wykaz wyposażenia  

Załącznik nr 2  - Oferta Sprzedającego, 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

SPRZEDAJACY:                                                                                                 KUPUJĄCY: 

 


