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Załącznik nr 2 Wzór umowy 

 

 

 

UMOWA NR ………../2018 

zawarta w dniu …………… r. w Grabowcu pomiędzy: 

 

DIE-CUT spółka cywilna, Krzysztof Janiszewski, Artur Majchrzak 

Grabowiec, ul. Słoneczna 13 

87-162 Lubicz 

NIP: 8792129623 

REGON: 871191095 

KRS:  

reprezentowana przez: 

Krzysztofa Janiszewskiego – CEIDG: RG 6412-4048/10, 

Artura Majchrzaka – CEIDG: SoiPS.7330.2144.1.2011.MM, 

 

zwana dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

NIP ……………….. 

REGON ………….. 

KRS:……………… 

reprezentowana przez: 

 

zwaną dalej „Dostawcą” 

 

łącznie zwane w dalszej części umowy Stronami. 

Preambuła 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy z dnia ……………………..r. 

na realizację zamówienia „Dostawa precyzyjnej maszyny badawczej przeznaczonej do obróbki i pomiaru 

różnorodnych materiałów płaskich" określonego w zapytaniu ofertowym numer 4/2018 ogłoszonym w Bazie 

Konkurencyjności Funduszy Europejskich (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 

przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. W wyniku wyboru oferty Dostawcy przez 

Zamawiającego, Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,,Dostawa precyzyjnej 

maszyny badawczej przeznaczonej do obróbki i pomiaru różnorodnych materiałów płaskich" zgodnie z przyjętą 

ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa precyzyjnej maszyny badawczej przeznaczonej do obróbki 

i pomiaru różnorodnych materiałów płaskich, która obejmuje opakowanie, transport, rozładunek, montaż, 

pierwsze uruchomienie, sprawdzenie i przystosowanie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz 

instruktaż (dalej: Przedmiot umowy), w celu realizacji przez Zamawiającego projektu pn. „Stworzenie 

działu badawczo-rozwojowego poprzez przystosowanie obiektu oraz zakup wyposażenia” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów 

badawczo-rozwojowych (dalej: Projekt). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy określony został w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik 

nr 1 do oferty złożonej przez Dostawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2018, które jest 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w opisie, zasadami 

wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Dostawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, jak również nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

5. Dostawca oświadcza, że Przedmiot umowy posiada wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do 

stosowania na rynku polskim oraz jest zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. 

6. Dostawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego 

przy wykonaniu Przedmiotu umowy. 

7. Dostawca wraz z Przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty 

w języku polskim, w szczególności: 

a) instrukcję obsługi i konserwacji, 

b) opis maszyny badawczej, 

c) dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

§ 2 

Terminy i warunki realizacji umowy  

1. Strony ustalają terminy realizacji: 

a) zgłoszenie gotowości Dostawcy do wydania Przedmiotu umowy - do 08.03.2019 r. 

b) rozpoczęcie montażu – do dnia 08.03.2019 roku, 

c) zakończenie montażu – do dnia 19.03.2019 roku, 

d) uruchomienie Przedmiotu umowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego – do dnia 

22.03.2019 roku. 

2. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 22.03.2019 roku. 

3. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru 
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Przedmiotu umowy. 

4. Dostawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania Przedmiotu umowy. 

5. Dostawca dostarczy Przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 

6. Dostawca zapewni zabezpieczenie Przedmiotu umowy w taki sposób, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia 

lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy oraz w trakcie jego montażu, pierwszego 

uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania. 

7. Miejscem dostawy Przedmiotu umowy jest Grabowiec, ul. Słoneczna 13 

8. Zamawiający wskaże Dostawcy pomieszczenie, w którym będzie wykonywany montaż, po zgłoszeniu 

gotowości przez Dostawcę do wydania Przedmiotu umowy. Od dnia wskazania Dostawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w pomieszczeniu w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy. 

9. Za dostarczony Przedmiot umowy odpowiada Dostawca do czasu protokolarnego odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w wysokości …. netto plus 

VAT – jeżeli ma zastosowanie - w wysokości …., co daje kwotę brutto … (słownie: …). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją 

zamówienia. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji, tzn. za wykonanie Przedmiotu umowy Dostawca 

nie może żądać wyższej kwoty niż wskazana w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie Dostawcy wypłacone przez Zamawiającego w 2 transzach, 

zgodnie z harmonogramem płatności: 

a) 50% po podpisaniu umowy, 

b) 50% po uruchomieniu Przedmiotu umowy do dnia 22 marca 2019 roku 

5. Każda transza będzie płatna w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na 

adres siedziby Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT dla pierwszej transzy, jest podpisanie niniejszej umowy. 

7. Podstawą wystawienia faktury VAT dla drugiej transzy jest odbiór Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 

potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany w fakturze VAT. 

9. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

Gwarancja 

1. Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot umowy na warunkach określonych w Ofercie 

Dostawcy. 

2. Okres gwarancji zaczyna biec od dnia odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, potwierdzonego 
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protokołem odbioru Przedmiotu umowy podpisanym przez obie Strony. 

3. Dostawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości wykonania umowy: 

a) na wszelkie wady Przedmiotu umowy oraz poszczególnych jego elementów, 

b) na wszelkie wady w zakresie montażu Przedmiotu umowy. 

4. Okres gwarancji wynosi….....miesiące licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu o którym mowa w § 2 

ust. 3. 

5. Dostawca gwarantuje w ramach wynagrodzenia w okresie gwarancji usuwanie wad i usterek, przeglądy 

techniczne, bieżącą konserwację. 

6. W przypadku awarii, Zamawiający zgłosi wystąpienie wady lub usterki pocztą elektroniczną - mailem na 

adres:……………………….oraz pisemnie, z tym że dla rozpoczęcia biegu terminu naprawy gwarancyjnej 

wystarczające będzie wysłanie wiadomości mailem. 

7. Dostawca przystąpi do usuwania wad i usterek Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) 

dni roboczych od daty powiadomienia o ich wystąpieniu, a w pozostałych przypadkach do 14 dni 

kalendarzowych, chyba że Strony ustalą inny termin. 

8. W razie uchybienia terminom określonym w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu. 

9. Po zakończeniu okresu gwarancji, Dostawca zapewni Zamawiającemu możliwość odpłatnego serwisu 

pogwarancyjnego, na warunkach określonych w odrębnym dokumencie w trybie negocjacji. 

10. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi 

Dostawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie. 

11. W przypadku nie usunięcia wad przez Dostawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie 

Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Dostawcę, na co Dostawca wyraża zgodę. Do 

kosztów wykonania zastępczego zamawiający doliczy koszty kary umownej za każdy dzień zwłoki 

w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto. 

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) odbioru Przedmiotu umowy, 

b) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane Zamówienie. 

2. Dostawca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia Przedmiotu umowy zgodnie z opisem, wiedzą techniczną i przepisami prawa, 

b) dotrzymania terminu dostawy. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto kwoty określonej w § 3 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
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2. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto kwoty 

określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym do 

ich usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Dostawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Dostawca naruszy istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego 

Przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub 

w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia 

z jakiejkolwiek przyczyny spółki Dostawcy w stan likwidacji. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

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

 Zamawiający  Dostawca 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 4/2018 

Nr 2 – Oferta Dostawcy 

 


