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Załącznik nr 3 

Projekt Umowy 

UMOWA  

zawarta w dniu ………….. w Rybniku, pomiędzy: 

1. Jarosławem Pachutą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Jarosław 

Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, NIP: 6423062595, 

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

2. ……………………………………………………………………………….… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy: „Wykonawcą” 

ww. zwani łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, bądź każdy z osobna „Stroną”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę stanowiska do badań 

niszczących” w ramach projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy 

stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”  

– współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach PO IR na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr POIR.03.02.01–IP.03–00–

001/20. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa stanowiska do badań niszczących” w ramach 

projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej  

w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych” – współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IR na lata 

2014 – 2020 w ramach naboru nr POIR.03.02.01–IP.03–00–001/20. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Zapytanie Ofertowe. 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, 

2) wykonania innych czynności wymienionych w Umowie. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy (przedmiot zamówienia), zgodnie ze 

złożoną ofertą oraz specyfikacją urządzenia stanowiącymi załączniki nr 1, 2 do 

niniejszej Umowy do następującej lokalizacji: 

………………………………………………………………………..……………… 

2. Przedmiot umowy musi być dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, fabrycznie 

nowy, w nienaruszonych opakowaniach producenta, spełniający warunki jakościowe 

wynikające z oferty oraz specyfikacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu 

zamówienia nie później niż 24 godziny przed planowanym dostarczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia sprzętu do 6 tygodni od terminu 

dostawy w taki sposób, aby był on gotowy do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że powierza niżej wymieniony zakres przedmiotu umowy 

Podwykonawcy/om: 

…………………………………………………………… 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, 

których wykonanie powierzył Podwykonawcom.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.  

4. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

5. Wykonawca, w przypadku chęci dokonania zmiany Podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej, lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, zobowiązuje się 

każdorazowo przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące 

Podwykonawców i część (zakres) zamówienia objętego Podwykonawstwem. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań objętych przedmiotem umowy 

Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego. 

§ 5 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do …….. tygodni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
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§ 6 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Ustala się łączną wartość umowy na kwotę: 

Brutto ………………………PLN 

(słownie: …………………………………….) 

Netto……………………….PLN 

Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy: 

Bank…………………………………………….. 

Nr rachunku …………………………………… 

W następujący sposób: 

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet dostawy przedmiotu umowy 

w wysokości 25% wynagrodzenia, 

- 55% wynagrodzenia płatne będzie przed dostawą przedmiotu umowy, 

- pozostałe 20 % wynagrodzenia płatne będzie po obustronnej akceptacji 

protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT końcowej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej przez Wykonawcę będzie 

obustronnie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

dyspozycje polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy (data przyjęcia przez 

bank do wykonania polecenia przelewu). 

§ 7 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem 2 lat od dnia 

dostarczenia Przedmiotu Umowy. 

3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji.  

4. Gwarancja obejmuje:  
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a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji, 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuję się na własny koszt, 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, dokonać wszelkich 

napraw, zmian lub wymiany części/podzespołów Przedmiotu Umowy.  

7. Strony ustalają, że czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi maksymalnie 24 godziny 

od momentu powiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady. 

8. Wykonawca usunie wady przy zastosowaniu nowych, pierwszo gatunkowych 

podzespołów.  

9. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie 

na nowo w stosunku do fragmentu objętego naprawą. 

10. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi  

i gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 

11. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę faksem/e-mailem ____________lub pisemnie. 

12. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej 

umowie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

15. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu, 

b) zmianie osób reprezentujących Strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w którym uczestniczy Wykonawca 

jako dłużnik, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 
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§ 8 

Kary umowne i potrącenia 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i w terminie wskazanym w § 5, Zamawiający ma prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy wskazanego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,3 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie 

terminu o których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem 

okoliczności za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych 

w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy, Zmiany Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach 

przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące 

przypadki: 

a) Wykonawca nie wywiąże się z terminu dostawy, 

b) Wykonawca zrealizuje dostawę niezgodnie z treścią złożonej przez siebie oferty 

albo niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:  

a) zmiany rozporządzeń i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

mających wpływ na realizację umowy, 
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b) zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, m in.: 

− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym  

i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli 

Wykonawcy, którego Wykonawca nie mógł przy zachowaniu należytej 

staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków, 

− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej 

bezpośredni wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie 

określonym przez Zamawiającego, co Wykonawca winien udowodnić za 

pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń, 

c) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 

ekonomicznego i/lub technicznego). 

5. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej 

będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania 

umowy, sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego, jak również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie 

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby  Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Specyfikacja urządzenia. 

3. Wydruk z CEIDG dla Zamawiającego. 

4. Wydruk z CEIDG/KRS dla Wykonawcy. 


