
 

 

 

 

UMOWA DOSTAWY - WZÓR 

 

zawarta w ramach realizacji zapytania ofertowego z dnia 25.05.2019 r. 

 

Zawarta w dniu ……………  w Jaśle, pomiędzy: 

 

PPHU GAMART Spółka Akcyjna,38-200 Jasło, ul. Towarowa 29 zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w Rzeszowie, numer KRS 0000067267, NIP 685-11-33-046, kapitał zakładowy 

2.425.230,00 zł, reprezentowanym przez: 

- Prezesa Zarządu Macieja Pawlusia 

zwaną  dalej ZAMAWIAJĄCYM    

a  

reprezentowanym przez: 

-  

zwanym dalej DOSTAWCĄ 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy są nabywane przez Zamawiającego w ramach poddziałania 3.2.2. 

Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 pt. „Uruchomienie produkcji łukowych kształtek giętych w zakresie średnic 

180-630mm w oparciu o własne wyniki prac B+R”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego urządzenia układu wody chłodniczej. 

2. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji 

dostarczenie i wykonanie montażu: 

 nowego zespołu urządzeń obiegu wody chłodniczej 1 szt. 

zgodnie z Ofertą Handlową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zwanym 

także w umowie „układem wody chłodniczej”). 

3. Dostawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do przygotowania urządzeń do 

transportu, ich montażu i dokonania rozruchu techniczno-technologicznego u 

Zamawiającego 
 

§ 2. 

TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustaliły, że wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi do 30.08.2019 r. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy w całości zgodnie z umową i załącznikami zostanie 

potwierdzone poprzez sporządzenie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, który 

zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron po wykonaniu 

rozruchu techniczno-technologicznego u Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w terminie, o ile najpóźniej w dniu, o którym 

mowa w ust.1 zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przez upoważnionych 

przedstawicieli obu stron. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w razie zaistnienia zdarzeń 

niezależnych od Dostawcy, np. tzw. siły wyższej. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności:  
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a) zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub gdy wystąpi siła wyższa, za 

którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy. 
 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE DOSTAWCY, PŁATNOŚCI 

1. Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w 

kwocie: 

………….…. PLN netto (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy PLN) 

   …………... PLN – VAT (23%) 

……………. PLN brutto 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, wraz z 

dostarczeniem urządzeń do Zamawiającego i wykonaniem rozruchu techniczno-

technologicznego u Zamawiającego. 

3. Warunki płatności: 

a) 50% - kwoty brutto wskazanej w ust. 1 §3 – w terminie 5 dni po podpisaniu umowy 

dostawy, 

b) 30% - kwoty brutto wskazanej w ust. 1 §3 – w terminie 2 miesięcy po podpisaniu 

umowy dostawy, 

c) 20% - kwoty brutto wskazanej w ust. 1 §3 – w terminie do 30 dni po wykonaniu 

rozruchu techniczno-technologicznego u Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

4. Płatności zostaną dokonane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe 

Dostawcy nr ……………………………….. 
 

§ 4. 

GWARANCJA 

 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres  

…. miesięcy od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, przez który Zamawiający nie mógł korzystać 

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem z powodu jego napraw. 

 Po skończonym okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuje się do dostarczania 

odpłatnie części zamiennych przez okres 5-ciu lat.  
 

§ 5. 

KARY  UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad stwierdzonych przy rozruchu 

techniczno-technologicznym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

par. 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, począwszy od czwartego dnia roboczego po terminie 

wskazanym w paragrafie 2 ust. 1. Przy czym całkowita kwota kary umownej nie może 

przekroczyć 20% kwoty kontraktu wg § 3 pkt 1. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez 

Zamawiającego na skutek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad 

przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do 

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Dostawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym 

prawdopodobieństwie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad.  
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2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy  

3 tygodnie.  

3. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy spowodowane okolicznościami o charakterze siły wyższej lub jej 

skutkami. Po ustaniu okoliczności o charakterze siły wyższej, strony będą zobowiązane do 

wykonywania umowy, przy czym terminy, na które miało wpływ wystąpienie siły wyższej 

lub jej skutków ulegają przedłużeniu o okres występowania siły wyższej.  

4. Strona dotknięta okolicznościami o charakterze siły wyższej lub jej skutkami, zobowiązana 

jest do poinformowania o tym drugiej strony niezwłocznie. 
 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu stron wyrażonej w 

formie pisemnej i potwierdzonej podpisem każdej ze stron – zmiany wymagają 

sporządzenia aneksu do umowy  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

DOSTAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

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

Pieczęć, podpis  Pieczęć, podpis 

 

 

      

Załączniki: 

 Załącznik nr 1 -  Oferta handlowa z dnia ………..2019 r. 


