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UMOWA Nr ........../2014 

 

 

Zawarta w dniu .................... pomiędzy:  

 

Stowarzyszeniem „Dobry Dom”, 

w Woli Zarczyckiej, nr domu 129A, 37-311 Wola Zarczycka, 

NIP: 635-16-22-813, Regon: 276803564  

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

- Marek Piechuta  – Prezesa Stowarzyszenia  

- Tomasz Sieńko – Wiceprezesa Stowarzyszenia 

 

a 

 

…………………………………... z siedzibą w ……………………..……………..  

NIP: …….........., Regon: ……………. 

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

zaś wspólne zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w ust. 1. 

 

§ 2  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej zamówieniem, jest sprzedaż, dostawa, montaż 

linii do wzdłużnego łączenia drewna  marki: ..................., model:…….., rocznik 

.............. oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  

a. zamówienie zrealizuje zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b. maszyna, o którym mowa w ust. 1, będzie fabrycznie nowa, sprawna technicznie, 

wolna od wad oraz musi spełniać wymagania techniczne określone przez 

obowiązujące w Polsce przepisy, dyrektywy UE, w tym warunki wynikające z 

odpowiednich ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustawy, w 
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szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na tej 

maszynie/urządzeniu. 

3. Wykonawca nie może powierzyć podmiotom trzecim wykonania innej części zamówienia 

niż wskazana w ofercie Wykonawcy. 

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę 

ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości określonej w § 8 ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu pełnej informacji na temat 

stanu realizacji zamówienia, jak również zgłaszania niezbędnej potrzeby współpracy. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Dostarczenie maszyny/urządzenia o której mowa w § 2 ust. 1, nastąpi do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. ZAZ Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3a. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie, mailowo i/lub faksem o terminie 

odbioru linii do mikrowczepów na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem 

odbioru, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie: 

1) w terminie do dnia 29.12.2014 r.  

2) w zakresie zgodnym ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik Nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dn. ………………. r., 

stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu, o którym mowa w ust. 2, 

pkt 1, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, w takim wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1. 

 

§ 4  

CENA ZA PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony uzgadniają, że za zrealizowane zamówienie Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie 

w kwocie ……………… PLN (słownie: …………………………………………/100 złotych) 

brutto. 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty dotyczące przedmiotu zamówienia tj. koszt 

maszyny/urządzenia, dostawy, rozładunku, transportu, ubezpieczenia, uruchomienia 

maszyny/urządzenia i szkolenia w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne serwisowanie 

w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

………………………………… w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury 

VAT jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z § 6 bez zastrzeżeń.  
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2. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Zakład Aktywności 

Zawodowej Stowarzyszenie „Dobry Dom”, ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna. 

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

 

§ 6 

1. Po wykonaniu przez Wykonawcę czynności określonych w § 2 ust. 1, nie później niż 

w dniu określonym w § 3 ust. 2 pkt 1, Strony sporządzą protokół z realizacji zamówienia, 

zwany dalej protokołem. Warunkiem sporządzenia protokołu jest dostarczenie maszyny 

do siedziby Zamawiającego. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia;  

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji 

zamówienia, w tym o braku albo o istnieniu wad przedmiotu zamówienia. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli 

stwierdzi, że zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, w celu usunięcia stwierdzonych 

protokołem usterek. Na taki wypadek Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, 

Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

określonej w § 8 ust. 1. 

6. Strony uzgadniają, że: 

1) w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu 

w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1, zamówienie poczytuje się za wykonane w 

całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT - § 5 ust. 1 zdanie 

drugie nie stosuje się; 

2) w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu 

w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1, Zamawiający może z upływem tego 

terminu od umowy odstąpić. 

 

§ 7 

WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU 

1. Dostawa wraz z rozładunkiem maszyny/urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy 

do: Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenie „Dobry Dom” ul. Łukasiewicza 3A, 

37-310 Nowa Sarzyna. 
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2. Zamawiający dostarczy kompletną maszynę wraz z dokumentacją techniczno-ruchowa 

(DTR) w j. polskim, zgodną z prawem Polskim i odpowiednimi dyrektywami UE,  

deklaracją zgodności WE, certyfikatem CE oraz z kartą gwarancyjna   

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przekazania i odbioru. 

4. Przeszkolenie pracowników odbędzie się na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” w momencie odbioru urządzania i jego bezawaryjnego 

uruchomienia.  

5. W przypadku niezgodności lub niekompletności dostawy Wykonawca usunie te braki w 

terminie ustalonym przez strony na własny koszt. 

 

§ 8  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. W razie niewykonania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jeżeli w terminie wyznaczonym na 

podstawie § 6 ust. 4 nie usunie usterek zastrzeżonych zgodnie z § 6 ust. 3, a Zamawiający 

nie skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. w wysokości 2 % wartości brutto dostawy dostarczonej ze zwłoką, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie, określonego w §3 ust. 2 pkt. 1  

b. za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na niewadliwy w wysokości 2 % wartości 

brutto towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody. 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, 

Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak 

pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

 

§ 9  

GWARANCJE JAKOŚCI ORAZ REKLAMACJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na maszynę/urządzenie z jej 

podzespołami o której mowa w § 2 ust. 1, na okres wskazany w ofercie Wykonawcy,  

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 bez zastrzeżeń. 

3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji, okres rękojmi określa się na 3 miesiące 

ponad okres gwarancji. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot odbioru wolny jest od wad i spełnia 

europejskie wymogi bezpieczeństwa.  

5. Zgłoszenia serwisowe w sprawie napraw gwarancyjnych będą przyjmowane: 

a. całodobowo faksem pod numerem ………………………..,  
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b. e-mailem na adres: ……...……………………………………, 

c. telefonicznie na ogólnodostępny numer telefonu przez 5 dni w tygodniu; od 

poniedziałku do piątku w godz. ……………… pod numerem ……………………... 

6. Maksymalny czas naprawy od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: do 7 dni 

roboczych.  

7. Wykonawca zapewnia, że w przypadku trzykrotnej bezskutecznej naprawy podzespołu 

zostanie on wymieniony w okresie gwarancji na nowy. 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. 

9. Minimalne warunki gwarancji określone są w załączniku Nr 1 Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia. Jeżeli w załączniku Nr 2 Ofercie Wykonawcy są korzystniejsze 

warunki gwarancji niż określone w załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, wiążące są warunki gwarancji określone w załączniku Nr 2 Ofercie 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Strony, w celu realizacji umowy, wyznaczają niżej wymienionych pracowników do 

wzajemnej współpracy przy wykonywaniu przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego:  ……………………….    tel. ………….… 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………….    tel. ……………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 11  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 1. 

2. Strony deklarują polubowne załatwienie ewentualnych sporów wynikających z realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. 

zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w trakcie jej realizacji w zakresie:  

a. ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
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§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach /art. 145 Pzp/. W przypadku jak wyżej 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca będzie realizował 

dostawy niezgodnie z umową, a w szczególności, jeżeli parametry techniczno jakościowe 

dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych w SIWZ. 

3. Zapis w ust. 2 nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

 

§ 14 

UBEZPIECZENIE 

1. Ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno prawnych spoczywa na Wykonawcy 

a. w okresie realizacji przedmiotu umowy  

b. w okresie obowiązywania rękojmi. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz. U z 2010r. 

Nr 113 poz. 759 z późn. zm. oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

Cywilny. 

3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

 

§ 16 

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdy w języku 

polskim, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2) załącznik Nr 2: Oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 

 


