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PROJEKT 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ......... 2021 roku w Ostrowitem pomiędzy: 

LEWTECH LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA mającą siedzibę w Ostrowitem 190,  

87-522 Ostrowite, gmina Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, Numer KRS: 0000391034, 

REGON 121592627, NIP 6772360836, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy 

Zamawiającym i reprezentowaną przez: 

- ………………………………   -  ………………………………   

- ………………………………   -  ………………………………   

a 

......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej  

w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

- ......................................   - ........................................... 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie Zapytania ofertowego z dnia  

26 kwietnia 2021 roku Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zadanie pn. „ZAKUP PRASY KRAWĘDZIOWEJ W CELU POPRAWY 

KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZWIĄZANEJ  

Z UNOWOCZEŚNIENIEM PARKU MASZYNOWEGO I POPRAWĄ JAKOŚCI 

OFEROWANEGO ASORTYMENTU”. 

2. Projekt pn. „Zakup prasy krawędziowej w celu poprawy konkurencyjności 

przedsiębiorstwa związanej z unowocześnieniem parku maszynowego i poprawą jakości 

oferowanego asortymentu” dofinansowany jest w ramach projektu grantowego 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  

pt. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie 

mikro i małych przedsiębiorstw”. 

3. Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego prasy krawędziowej 

……………… (producent, model) o parametrach technicznych urządzenia zaoferowanych 

w ofercie i zgodnych ze wskazaniami w Zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną 

Zamawiającemu w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że prasa krawędziowa, o której mowa w § 1 i § 2 ust. 1 jest 

fabrycznie nowa, niemodyfikowana i sprawna technicznie. 

4. Wykonawca dostarczy do urządzenia wszelkie akcesoria i przewody niezbędne do 

prawidłowego użytkowania urządzenia. 

5. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje zawarte są w wynagrodzeniu 

Wykonawcy za przedmiot umowy. 
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§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie 

określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie  

w wysokości netto …… zł, podatek VAT …% … zł, brutto………………… zł (słownie: 

…………………………..zł). 

2. Płatność odbędzie się w formie bezgotówkowej – przelew w niżej wskazanych terminach 

i wysokościach: 

1) Zaliczka – 20 % wartości brutto wskazanej w ust. 1 płatne po zawarciu umowy, 7 dni 

po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury proforma do siedziby 

Zamawiającego ,  

2) Płatność końcowa – 80 % wartości brutto wskazanej w ust. 1 płatne po dostarczeniu 

prawidłowo wystawionej faktury końcowej do siedziby Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń  protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie 

wystawionego dokumentu do siedziby Zamawiającego. 

5. Numer rachunku wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi znajdować się na tzw. 

białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  

o podatku towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.). 

6. W przypadku gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawcę nie będzie 

widniał na białej liście Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania zapłaty do czasu 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o numerze rachunku bankowego ujawnionego 

na białej liście. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się odsetek ustawowych za 

opóźnienie, jak również odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres 

pomiędzy datą wynikającą z umowy, a datą zapłaty wynagrodzenia dokonaną po 

doręczeniu przez Wykonawcę oświadczenia o numerze rachunku bankowego 

znajdującego się na białej liście. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że u Zamawiającego obowiązuje sposób rozliczeń 

w postaci podzielonej płatności oraz że płatności będą dokonywane z zastosowaniem 

wskazanego mechanizmu również w sytuacji, w której na fakturze nie zostanie 

umieszczony zapis dotyczący podzielonej płatności. Tym samym Wykonawca wyraża 

zgodę na taki sposób dokonania zapłaty wynagrodzenia. 

8. Kwota wynagrodzenia, wskazana w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 

kompleksowego wykonania całego przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią. 

9. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: ..........................,  REGON: .................... 

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

11. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

12. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru spowoduje naliczenie ponownego 

30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 

dokumentów. 

13. Strony postanawiają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na 

osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy także 

przekazu w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegają, że 

przekaz może dotyczyć wyłącznie należności wymagalnych i z przeznaczeniem na 

zaspokojenie roszczeń podwykonawców wynikających z realizacji przez nich niniejszej 

umowy. 

14. Rozliczenia z tytułu zawartej umowy odbywać się będą w PLN. 
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§ 4 

1. Realizacja zadania (w tym podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) nastąpi 

od dnia .................... do dnia .................... 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 

1. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony po dostawie, wniesieniu, 

posadowieniu, montażu i uruchomieniu przez Wykonawcę. 

2. W przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się Wykonawcę do ich usunięcia  

w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad 

będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń. 

3. Do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy 

dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia dwóch pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi prasy krawędziowej. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na piśmie gwarancji na zrealizowany przedmiot 

umowy na okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

2. Pisemna gwarancja złożona będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania 

usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje 

na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego urządzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu (czasu reakcji) w ciągu … godzin 

od zgłoszenia, liczone w dni robocze. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia naprawy maksymalnie w terminie  

7 kalendarzowych dni od daty jej rozpoczęcia. 

6. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu dopuszcza się naprawę w serwisie 

zewnętrznym. 

7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

8. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając 

zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. 

 

§ 7 

1. W każdym przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

3. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, liczoną 

od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
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4. Za każdą godzinę opóźnienia w czasie reakcji serwisu Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 3 ust. 1, liczoną od godziny upływu na czas reakcji serwisu w przypadku awarii 

przedmiotu zamówienia. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, liczoną od 

dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia umownego 

brutto. 

8. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Strona uprawniona do odstąpienia od umowy może wykonać to prawo w ciągu 30 dni  

od dnia powzięcia wiedzy o przesłance stanowiącej podstawę odstąpienia. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:  

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

2) terminu zakończenia realizacji umowy z uwagi na: 

a)  siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, 

c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 

3) braku dostępności urządzenia wskazanego w ofercie Wykonawca po uzyskaniu 

akceptacji i zgody Zamawiającego może dostarczyć nowszy model (wersje) 

urządzenia pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze niż 

zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. Brak dostępności musi być potwierdzony 

na piśmie przez producenta lub przez oficjalnego dystrybutora urządzenia. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na 

opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy lub obniżenie jakości 

wykonania tej umowy. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy 

naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane 

z takimi zmianami ponosi Wykonawca 
 

§ 9 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………… 

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

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 
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§ 10 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad 

określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych 

i wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 13 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona przez 

Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy. 

 

§ 14 

Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 

 

§ 16 

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

stron. 

 

  

Z A M A W I A J Ą C Y                                 W Y K O N A W C A 

 

 


