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Umowa nr … 

Zawarta dnia … roku w Janowcu Wielkopolskim pomiędzy: 

Pałucką Drukarnią Opakowań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zielonej 
10, 88-430 Janowiec Wielkopolski zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000501936 o kapitale zakładowym 568 200,00 zł opłaconym w 
całości,                                  

NIP: 5621510504 

REGON: 091576373 

reprezentowaną przez: 

Włodzimierza Olejniczaka – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

..., z siedzibą z siedzibą przy ...,  

NIP: … 

REGON: … 

reprezentowaną przez:  

… - … 

zwaną dalej „Dostawcą”. 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Dostawcę … w zakresie i o parametrach 
technicznych zgodnych z zapytaniem ofertowym z dnia … roku stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy oraz ze złożoną przez Dostawcę ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy.  

2. Niniejsza Umowa Dostawy zawarta jest w ramach projektu „Centrum Badawczo Rozwojowe 
Pałuckiej Drukarni Opakowań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

                                                              Terminy realizacji 

§2 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy określony w § 1 ust.1 Umowy 
w terminie do … 
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2. Miejscem dostawy jest: ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski. 

3. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie poświadczony „Protokołem odbioru” podpisanym przez 
Strony umowy. 

                                                 Cena umowna, rozliczenie, płatności 

   §3 

1. Strony zgodnie ustalają, iż za Przedmiot Umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci 
Dostawcy wynagrodzenie w kwocie … złotych netto, słownie: … złote. Do wynagrodzenia 
określonego w zdaniu pierwszym doliczony zostanie podatek VAT w wysokości określonej 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wystawienia przez Dostawcę faktur. 

2. Wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa w ust.1 określone zostało na podstawie ceny 
określonej w złożonej przez Dostawcę ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. Ustalona cena jest stała i nie może się zmienić do czasu zakończenia dostaw przez 
Dostawcę.   

3. Wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa w ust.1 obejmuje koszty transportu sprzętu 
stanowiącego Przedmiot Umowy do miejsca jego dostawy oraz ubezpieczenia sprzętu w 
transporcie (wynagrodzenie franco miejsce dostawy). 

4. Należności  określone wystawionymi przez Dostawcę fakturami VAT płatne będą w terminie 
do 30 dni od daty doręczenia faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór sprzętu 
przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego. Warunkiem dokonania zapłaty jest 
dołączenie przez Dostawcę do faktury potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów 
dostawy sprzętu Protokołu odbioru, potwierdzających ilość i kompletność dostarczonego 
sprzętu. 

5. Płatność będzie dokonana na konto bankowe Dostawcy wskazane na Fakturze VAT. 

6. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

                                                       Obowiązki Stron 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do : 
 

a) dokonania odbioru dostaw sprzętu w miejscu jego składowania,  

b) zapewnienia na własny koszt rozładunku sprzętu w miejscu jego składowania,  

c) zapłaty wynagrodzenia Dostawcy. 
 

2. Dostawca zobowiązany jest do : 
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a) wykonania  Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym z 
dnia … roku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz ze złożoną przez 
Dostawcę ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,  

b) zastosowania materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub 
aprobatą techniczną oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, 

c) wykonania Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych w Umowie, 

d) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności 
mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym na wykonanie 
Przedmiotu Umowy w terminach określonych zgodnie z niniejszą Umową,  

e) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego a 
dotyczących Przedmiotu Umowy, chyba że informacje te mają charakter powszechnie 
znany. 

                                                 Gwarancja i rękojmia 

§ 5 

1. Dostawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy na 
okres ….. miesięcy licząc od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatniej dostawy 
Przedmiotu Umowy. 

 
2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku gdy z 
uzasadnionych względów technologicznych niemożliwe będzie usunięcie wad i usterek 
Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający, na 
wniosek Dostawcy wyznaczy nowy termin ich usunięcia. 

 
3. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzonych wadach i 

usterkach Przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich ujawnieniu się pod rygorem utraty 
uprawnień z gwarancji i rękojmi. Zamawiający zapewni udział Dostawcy w procesie 
ustalania zasadności reklamacji i umożliwi mu zajęcie stanowiska w tym zakresie. W 
przypadku sporu co do zasadności reklamacji Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności 
zlecić wykonanie ekspertyzy co do przyczyn i skutków ujawnienia się wad przedmiotu 
umowy. Ekspertyza zostanie wykonana przez niezależnego, powołanego przez  Strony 
eksperta. W przypadku braku zgodności co do osoby eksperta ekspert powołany zostanie 
przez Zamawiającego. Koszty ekspertyzy Strony pokryją po połowie, przy czym strona, z 
przyczyn zależnych od której powstała wada, zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie 
poniesione przez  nią koszty ekspertyzy.  
 

Kary umowne 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Strony naliczane 
będą kary umowne.  
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2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek jego etapu,  w 
wysokości 0,3 %  łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3 Umowy za każdy 
opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Umowie. W celu usunięcia w tym 
zakresie jakichkolwiek wątpliwości Strony ustalają, iż  za nieterminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek jego etapu uznaje się w szczególności 
opóźnienia w dostawie, dokonanie dostawy niekompletnej, nieprawidłową realizację 
dostawy powodującą brak możliwości podpisania protokołu odbioru. 

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji 
wad i usterek, w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3 
Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu  terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad i usterek. 

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 
Dostawcy  w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3 
Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Dostawca może żądać odsetek ustawowych. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

Poza przypadkami określonymi przepisami kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo 

do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1. Dostawcy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny  przyjęcia dostaw Przedmiotu 
Umowy, 

b) Zamawiający powiadomi Dostawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

 obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Zamawiającemu, jeżeli: 

a) Dostawca nie rozpoczął dostaw sprzętu, przerwał dostawy lub opóźnia się z 
wykonaniem dostaw tak dalece, że nie jest prawdopodobne by wykonał je w terminie,  

b) Zamawiający nie otrzyma finansowania i/lub dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (o 
czym Zamawiający powziął informację już po zawarciu Umowy), czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy. W celu usunięcia wątpliwości 
Zamawiający może odstąpić od Umowy z tej przyczyny, gdy Przedmiot Umowy nie 
został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego. Odstąpienie z tej przyczyny nie 
stanowi podstaw dla dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od 
Zamawiającego. 
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c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający może odstąpić od Umowy z tej przyczyny, 
gdy Przedmiot Umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego. 
Odstąpienie z tej przyczyny nie stanowi podstaw dla dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. 

 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy zobowiązana jest do podania pisemnego 
uzasadnienia swojej decyzji. 

                                                                                      § 8 

                                                                            Zmiana Umowy  

1. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności (aneks do umowy). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących 
przypadkach:  

a. zmiany terminów realizacji dostaw, 

b. wydatków na poszczególne dostawy,  

c. zakresu realizowanych dostaw, 

d.  innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji Projektu i mających wpływ 

na osiągnięcie jego celu. 

3. W celu dokonania zmiany Umowy Strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania 
drugiej Stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany Umowy wraz 
z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu Projektu. 

4. Zmiany Umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia 
finansowego na realizację Projektu.  

                                                                   § 9 

                                                            Zakaz cesji 

Dostawca nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Umowa zawarta bez  zgody Zamawiającego nie 
wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego. 

§ 10 

Przedstawiciele Stron Umowy  

1. Przedstawicielami są: 
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- z ramienia Zamawiającego – Włodzimierz Olejniczak – Prezes Zarządu  

- z ramienia Dostawcy  -  … - … 

2. Osobami uprawnionymi ze Strony Zmawiającego do potwierdzenia dostaw na „Protokole 

odbioru” są : 

- ……………………….. 

-………………………… 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w ramach realizacji 
Umowy, przekazywanych wzajemnie informacji oraz danych dotyczących przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień Umowy, Strony poddają, po 
wyczerpaniu środków polubownych, rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego  
sądowi powszechnemu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

 
 
Załączniki do umowy : 
 

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe z dnia … roku. 

Załącznik nr 2 – Oferta Dostawcy. 

 

 

 

Zamawiający      Dostawca 


