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Znak sprawy: 4 / UE / 2019 

 

UMOWA NR 4 / 2019 

współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja istniejącej instalacji  

sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER”  

w Donaborowie gm. Baranów”, w ramach Działania: „Gospodarka odpadami”, oraz 

Podziałania: 4.2.1. „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz 

uzupełnienie istniejących” na zakup koparko ładowarki z młotem do rozbijania gruzów. 

zawarta w dniu ______  

 

pomiędzy: 

PPUH „PETER” Ewa Peter z siedzibą  63-600 Kępno przy ul. Wrocławskiej 61;  

NIP: 619-001-47-11 REGON: 250415977 „ zwaną/ym w dalszej treści niniejszej umowy  

Zamawiającym” lub „Stroną”, 

reprezentowaną przez: 

Ewę Peter – właściciela firmy 

a 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

zwaną/ym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” 

reprezentowana/y przez: 

___________________________ - _________________________ 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że:  

1) Zamawiający w dniu 05.06.2019 r. ogłosił przetarg nr 4 / UE / 2019 na zakup, 

dostawę koparko ładowarki z młotem do rozbijania gruzów  

2) Wykonawca w dniu …………………… złożył Ofertę, 

3) Złożona przez Wykonawca Oferta została przez Zamawiającego wybrana jako 

najkorzystniejsza w zakresie dostawy Przedmiotu Zamówienia określonego w 

specyfikacji technicznej zapytania ofertowego nr 4 / 2019, 

 

Strony uzgodniły, co następuje:   
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DEFINICJE UMOWNE 

§ 1. 

Na potrzeby niniejszej umowy pojęciom nadano następujące znaczenie:  

1) Oferta – oferta z dnia…………..…….. stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy złożona 

przez Wykonawcę ramach przetargu nr 4 / 2019 ogłoszonego przez Zamawiającego 

w dniu 05.06.2019 r.; 

2) Końcowy Bezusterkowy Protokół Odbioru - bezusterkowy protokół podpisany 

przez Strony, stwierdzający dostarczenie koparko ładowarki , o której mowa w 

specyfikacji technicznej zapytania ofertowego nr 4 / 2019 zwanego dalej 

Przedmiotem Zamówienia wraz z Dokumentacją techniczną; 

3) Dokumentacja techniczna Przedmiotu Zamówienia – Instrukcje obsługi, karty 

techniczne i katalogowe, karty gwarancyjne, paszporty techniczne, testy kwalifikacji 

i kalibracji1 Przedmiotu Zamówienia; 

4) Przedmiot Zamówienia –zakup, dostawa koparko ładowarki z młotem do 

rozbijania gruzów której szczegółową specyfikację określa załącznik nr 8 do 

Zapytania ofertowego nr 4 / 2019; 

5) Cena – cena wskazana przez Wykonawcę w Ofercie obejmująca wszelkie daniny 

publicznoprawne, w tym cła oraz wynagrodzenie za wszelkie czynności 

wykonywane przez Wykonawcę objęte niniejszą umową. 

 

OŚWIADCZENIA STRON 

§ 2. 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu 

na niniejszym dokumencie oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia 

niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest 

ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących                         

w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, 

w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby 

mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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3. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza umowa zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze 

uzgodnienia pomiędzy Stronami w zakresie objętym niniejszą umową, bez względu 

na formę, w jakiej uzgodnienia te zostały dokonane. 

4. Niniejsza umowa, w tym jej załączniki lub dokumenty, do których odsyła, stanowi 

całość uzgodnień pomiędzy Stronami w jej zakresie przedmiotowym.   

5. Tytuły paragrafów w niniejszej umowie służą jedynie ułatwieniu odczytywania jej 

treści i nie są wiążące w procesie wykładni postanowień umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia dostarczony w ramach realizacji 

Umowy został wyprodukowany przez Wykonawcę lub zakupiony w oficjalnym 

kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych 

kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że 

jest nowy i nieużywany. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 3. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Wykonawcę na 

Zamawiającego prawa własności Przedmiotu Zamówienia oraz jego dostawa, 

uruchomienie, udzielenie wskazówek w zakresie obsługi dostarczonego Przedmiotu 

Zamówienia oraz pozostałe czynności niezbędne do prawidłowego działania 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby Przedmiot Zmówienia był fabrycznie 

nowy, sprawny oraz spełniał wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone 

przez Zamawiającego w  specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia nr 4 / 

2019 oraz w treści Oferty. 

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie uzgodnionym                          

z Zamawiającym, nie później niż do dnia 31.07.2019r. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie na własny koszt                                   
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i niebezpieczeństwo, w szczególności Wykonawca zapewnia i pokrywa koszty: cła, 

załadunku, rozładunku, transportu, ubezpieczenia podczas transportu oraz 

odpowiedniego opakowania podczas transportu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Po dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

rozpakowania przedmiotu Zamówienia oraz jego uruchomienia. Odbiór polegał 

będzie na przeprowadzeniu testów sprawdzających prawidłowość wykonania i 

funkcjonowanie Przedmiotu Zamówienia i jego poszczególnych elementów 

składowych oraz sprawdzenie kompletności Dokumentacji Technicznej Przedmiotu 

Zamówienia. 

5. Z przebiegu odbioru lub ponownego odbioru Strony sporządzą pisemny protokół 

odbioru dokumentujący przeprowadzenie czynności sprawdzających oraz ich 

wyniki. W przypadku niestwierdzenia żadnych wad lub nieprawidłowości Strony 

podpiszą Końcowy Bezusterkowy Protokół Odbioru. 

6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności odbioru lub w 

przypadku bezzasadnej odmowy podpisania protokołu odbioru Zamawiającemu 

przysługuje prawo do jednostronnego przeprowadzenia tych czynności i 

sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Strony, podczas dokonywania odbioru  

jakichkolwiek niezgodności Przedmiotu Zamówienia lub jego elementów 

składowych z treścią niniejszej umowy, opisu technicznego przedmiotu zamówienia, 

Oferty lub treścią zapytania ofertowego nr 4 / 2019, w szczególności niezgodności 

wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego elementu ze specyfikacją, 

niepoprawności funkcjonowania, nieprawidłowej jakości wykonania lub 

niekompletności przestawionej dokumentacji, Strony sporządzą odpowiednią 

notatkę w protokole odbioru. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wady w terminie 7 dni lub do dostarczenia w  tym terminie przedmiotu wolnego od 

wad. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio.  

9. Po usunięciu przez Wykonawcę wady lub po dostarczeniu przedmiotu wolnego od 

wad, Strony przystąpią do ponownego odbioru. Postanowienia ust. 4  - 8 stosuje się 

odpowiednio. 



Strona 5 z 15 

 

10.  Jeżeli podczas ponownego odbioru strony stwierdzą, że zachodzą jakiekolwiek 

niezgodności Przedmiotu Zamówienia lub jego elementów z treścią opisu 

technicznego przedmiotu zamówienia, Oferty lub treścią zapytania ofertowego nr  

4 / 2019, w szczególności niezgodności wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego 

elementu z opisem technicznym, niepoprawności funkcjonowania, nieprawidłowej 

jakości wykonania lub niekompletności przedstawionej dokumentacji technicznej 

Zamawiający składa oświadczenie, czy żąda usunięcia wady w terminie nie 

dłuższym, niż 7 dni, czy żąda dostarczenia w tym terminie Przedmiotu Zamówienia 

lub jego elementu wolnego do wad, żąda obniżenia ceny, czy odstępuje od umowy. 

Oświadczenie Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące. Postanowienia § 7 

niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

11. Wraz z dostarczonym Przedmiotem Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Dokumentację Techniczną Zapytania ofertowego, oraz: 

1) instrukcję w języku polskim  

2) wykaz autoryzowanych punktów serwisujących (jeżeli dotyczy); 

3) listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego lub użytkowników Przedmiotu 

Zamówienia samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej 

gwarancji (jeżeli dotyczy). 

 

ZAPŁATA CENY  

§ 5. 

1. Cena za przeniesienie prawa własności Przedmiotu Zapytania ofertowego oraz za 

dokonanie wszystkich czynności objętych niniejszą umową wynosi netto------------ 

2. Podatek VAT………………………… Brutto…………………………… 

3.  (słownie:_____________________________________________________________________) złotych netto. 

4. Do kwoty, o której mowa w ust. 1 Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług                       

w wysokości wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Cena, o której mowa w ust. 1, a wynikająca z treści Oferty, obejmuje także koszty 

opakowań, cła, załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia Przedmiotu 

Zamówienia na czas transportu, montażu, instalacji, uruchomienia, sporządzenia 

wszelkiej niezbędnej dokumentacji, udzielania wskazówek w zakresie obsługi 

Przedmiotu Zapytania ofertowego oraz innych czynności Wykonawcy niezbędnych 
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do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy  

i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu gwarancji i rękojmi. 

6. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia 

poprawnie wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. Warunkiem 

wystawienia faktury VAT jest  podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przez 

obie Strony  

7. Faktura VAT, o której mowa w ust. 4 wskazywać będą 14 - dniowy termin płatności 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu faktury VAT. 

8. Zamawiający dokona zapłaty ceny na rachunek bankowy dostawcy wskazany                         

w treści faktury VAT. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie obciążenia 

jego rachunku bankowego. 

GWARANCJA JAKOŚCI 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Zamówienia na 

okres ___ (słownie__________________) miesięcy/lat. 

2. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego Końcowego 

Bezusterkowego Protokołu Odbioru. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. Dodatkowe dokumenty 

gwarancyjne Wykonawca wyda Zamawiającemu wraz Przedmiotem Zapytania 

ofertowego; dokumenty te nie mogą pozostawać w sprzeczności z treścią niniejszej 

umowy i kodeksu cywilnego, w przeciwnym razie nie są dla Zamawiającego wiążące. 

4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość urządzeń objętych Przedmiotem 

Zamówienia.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie                        

i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu.  

6. Zgłoszenie awarii następować będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres Wykonawcy wskazany w § 13 ust. 8 lub w formie pisemnej na adres siedziby 

Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany jest do oświadczenia, czy uznaje reklamację  

w terminie 7 dni licząc od  dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku bezskutecznego 

upływu terminu, o którym mowa w zd. 2 przyjmuje się, że Wykonawca uznał 

reklamację w ostatnim dniu tego terminu. Oświadczenie o odmowie uznania 

reklamacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu użytkowania Przedmiotu 

Zamówienia, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na rodzaj usterki.   

8. Jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła zostać zrealizowana w miejscu 

użytkowania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

wykonania na własny koszt w innym odpowiednim miejscu.  

9. W przypadku, kiedy naprawa nie będzie mogła być zrealizowana w terminie do 14 

dni licząc od dnia zgłoszenia wady, Wykonawca musi zapewnić na własny koszt 

sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego przed upływem tego 

terminu.  

10. Do dostawy sprzętu zastępczego stosuje się zasady jak dla dostaw nowego 

Przedmiotu Zamówienia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany wadliwego 

Przedmiotu Zapytania ofertowego lub jego elementu na Przedmiot wolny od wad po 

dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych w terminie 60 dni (Przedmiot 

zamówienia) (14 dni element Przedmiotu Zamówienia). 

12. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania 

opakowań w których Przedmiot Zamówienia został dostarczony (Zamawiający może 

usunąć opakowania po ich dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji,                            

a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usługom 

gwarancyjnym).  

13. Wszelkie koszty i czynności związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych,                       

w tym koszty demontażu, ponownego montażu, uruchomienia, opakowania, 

naprawy, wymiany, transportu, cła, załadunków, rozładunków obciążają 

Wykonawcę. 

14. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający może dokonać 

wykonania zastępczego, bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądowego, co nie 

powoduje utraty uprawnień z gwarancji udzielnej przez Wykonawcę. 

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową do uprawnień z gwarancji                               

i obowiązków gwaranta stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  

kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2018, Nr 1025), a w dalszej kolejności postanowienia 

dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 3.    
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RĘKOJMIA ZA WADY 

§ 7. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do wstępnego zbadania Przedmiotu Zapytania 

ofertowego i jego elementów podczas ich montażu i uruchomienia przez 

Wykonawcę. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady, nieprawidłowości 

wykonania lub funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia lub jego elementu fakt ten 

zostanie odnotowany w protokole odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 - 7 niniejszej 

umowy lub w protokole ponownego odbioru.  

2. W przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego 

osobę protokołu odbioru Zamawiający może skorzystać z prawa,  o którym mowa w 

§ 4 ust. 6 lub 7 niniejszej umowy lub zgłosić Wykonawcy wady Przedmiotu 

Zamówienia lub jego elementu w terminie do 7 dni licząc od dnia przystąpienia do 

czynności sprawdzających. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zd. 2 

wystarczy nadanie przez Zamawiającego przesyłki poleconej zawierającej 

zawiadomienie o wadzie na adres Wykonawcy albo wysłanie informacji o 

stwierdzeniu wady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy 

wskazany w § 13 ust. 8 niniejszej umowy. 

3. W przypadku późniejszego wykrycia wady Przedmiotu Zapytania ofertowego lub 

jego elementu Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wykrycia. Dla zachowania terminu, o 

którym mowa w zd. 1 wystarczy nadanie przez Zamawiającego przesyłki poleconej 

zawierającej zawiadomienie o wadzie na adres Wykonawcy lub wysłanie informacji 

o stwierdzeniu wady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy 

wskazany w § 13 ust. 8 niniejszej umowy. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o wadzie Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji                 

w terminie do 3 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zd. 1 przyjmuje się, że 

Wykonawca uznał reklamację w ostatnim dniu tego terminu. Oświadczenie o 

odmowie uznania reklamacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W ramach rękojmi za wady Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca wymieni Przedmiot 
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Zapytania ofertowego lub jego wadliwy element na wolny od wad albo wadę usunie 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, 

jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo 

Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub 

usunięcia wady. Wyboru roszczeń z tytułu rękojmi dokonuje Zamawiający. 

Oświadczenie Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące.  

6. Wszelkie koszty i czynności związane z naprawą lub wymianą Przedmiotu 

Zamówienia lub jego elementu na wolny od wad, w szczególności koszty i czynności 

demontażu, ponownego montażu, transportu, cła, rozładunków, załadunków oraz 

ubezpieczenia podczas transportu obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku dokonywania naprawy Przedmiotu Zapytania ofertowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej dokonania w terminie do 7 dni licząc od dnia 

zgłoszenia wady.  

8. W przypadku uzasadnionego żądania Zamawiającego wymiany Przedmiotu 

Zamówienia lub jego wadliwego elementu na wolny od wad, Wykonawca 

zobowiązany jest do demontażu wadliwego Przedmiotu Zamówienia lub jego 

elementu, jego opakowania, odebrania od Zamawiającego oraz do dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia lub jego elementu wolnego od 

wad na swój koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do montażu i 

uruchomienia wolnego od wad Przedmiotu Zamówienia lub jego elementu. 

Postanowienia § 4 ust. 3 - 11 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku uzasadnionego żądania Zamawiającego wymiany Przedmiotu 

Zamówienia lub jego elementu na wolny od wad, Wykonawca zobowiązuje się do 

uczynienia zadość temu roszczeniu w terminie 30 dni (Przedmiot Zamówienia), 14 

dni (element Przedmiotu Zamówienia) dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia 

Zamawiającego w tym przedmiocie.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

Stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania Przedmiotu 

Zamówienia z miejsca,  w którym się ono znajduje na swój koszt i ryzyko. 

11. W przypadku usuwania wady lub wymiany Przedmiotu Zamówienia lub jego 

elementu na wolny od wad ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia 

przechodzi na Zamawiającego dopiero po podpisaniu protokołu odbioru.  
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KARY UMOWNE 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                     

i wysokościach:  

1) w przypadku wystąpienia opóźnienia z dostawą Przedmiotu Zapytania 

ofertowego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

a) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie wynosi od 1 do 15 dni 

po ustalonym terminie dostawy wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy; 

b) 700,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie wynosi od 16 do 31 dni 

po ustalonym terminie dostawy wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy; 

c) 1.000,00 zł  za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie wynosi więcej, niż 31 

dni licząc od ustalonego terminu dostawy, wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

2)  w przypadku wystąpienia opóźnienia z dostawą Przedmiotu Zapytania 

ofertowego lub jego elementu wolnego od wad w ramach rękojmi lub gwarancji 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia ; 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy z usunięciem wady (naprawy) w ramach 

rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 300,00 zł  za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 30% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca dokona zapłaty kary umownej w terminie 7 dni licząc od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty naliczonej kary. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9. 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawowych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  
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1) jeżeli opóźnienie Wykonawcy z wykonaniem obowiązku dostawy Przedmiotu 

Zapytana ofertowego, usunięcia wady lub usterki w ramach rękojmi lub 

gwarancji, dostarczenia Przedmiotu Zamówienia lub jego części wolnego od wad 

trwa dłużej niż 21 dni; 

2) jeżeli w wyniku okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego wstrzymano 

finansowanie przyznane Zamawiającemu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju; 

3) jeżeli otwarto likwidację Wykonawcy w terminie obowiązywania rękojmi lub 

gwarancji. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze Stron zarówno na 

podstawie przepisów ustawy, jak i na podstawie postanowień Umowy wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia 

wiążącego Strony oświadczenia, czy odstąpienie odnosi skutek do całości 

Przedmiotu Zapytania ofertowego, czy do niektórych jego elementów.   

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 10. 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych                          

w kodeksie cywilnym lub w zakresie kar umownych na zasadach określonych                             

w niniejszej umowie; ponadto Strony zostają zwolnione od obowiązków wynikających                    

z niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, powodującej całkowitą lub 

istotną niezdolność do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Za siłę wyższą uważa się 

okoliczności, które powstały po zawarciu Umowy w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, 

których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć, ani nie mogła im zapobiec tj. wojny, 

zamieszki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zarządzenia                       

i zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne, strajki uznane przez 

związki zawodowe. Strona, która nie może wywiązać się w określonym czasie                             

z obowiązków wynikających z Umowy, powinna natychmiast, nie później niż w ciągu 3 

(trzech) dni, powiadomić drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. Druga Strona powinna 

natychmiast być powiadomiona o ustąpieniu wydarzenia określonego, jako siła wyższa.  
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KLAUZULA POUFNOŚCI 

§ 11. 

1. Informacją poufną w rozumieniu niniejszej umowy jest każda informacja niezależnie  

od formy i sposobu jej wyrażenia, pozyskania, przetworzenia, utrwalenia, zapisania, 

przechowywania lub zabezpieczenia oraz stopnia jej opracowania dotycząca 

bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, ich pracowników, osób lub podmiotów, 

z którymi Zamawiający współpracują na jakiejkolwiek zasadzie i w jakimkolwiek 

zakresie, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, 

finansowe, prawne lub ekonomiczne, w tym listy, wykazy, spisy klientów, 

kontrahentów, pracowników, listing produktów lub usług, dane dotyczące składu 

produktów, know-how, licencje, patenty i inne prawa na dobrach niematerialnych, 

dane dotyczące obiegu dokumentacji, przyjętej polityki finansowej i księgowej, w 

tym struktury kosztów, wysokości przychodów lub poziomu obrotów 

przedsiębiorstwa, dane dotyczące warunków współpracy, wynagrodzeń, cen, planów 

handlowych, polityki marketingowej i handlowej, mienia, metod działania, związków 

i zależności bez względu na ich doniosłość, czy wartość gospodarczą; informacją 

poufną są w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 11, ze zm.) Zamawiającego jak  i podmiotów z którymi 

podmioty te współpracują lub podejmują działania mające na celu nawiązanie 

współpracy, choćby nie doszła ona do skutku.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich 

informacji poufnych, o których mowa w ust. 1. 

3. Zachowanie w tajemnicy obejmuje zakaz rozpowszechniania, ujawniania, 

przekazywania komukolwiek w jakiejkolwiek formie, a także wykorzystywania                   

w interesie własnym lub jakiekolwiek podmiotu trzeciego, za wyjątkiem przekazania 

informacji pracownikom Wykonawcy, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy.  

4. W ramach zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań, w 

szczególności technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji 

przed wejściem w ich posiadanie przez osoby trzecie, nawet bez wiedzy i zgody 
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Wykonawcy, w szczególności poprzez odpowiednie zabezpieczenie nośników 

danych, poczty elektronicznej i innych środków porozumiewania się na odległość, 

pomieszczeń, w których przechowywane są nośniki danych i dokumenty, a także 

odpowiednie zabezpieczenie danych podczas ich transportu. 

5. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 nie obejmują informacji, które:  

a) były upublicznione przez Zamawiającego przed ich przekazaniem Wykonawcy, 

b) ujawniane przez Wykonawcę w zakresie wymaganym przez prawo 

uprawnionemu organowi państwowemu lub samorządowemu, na jego wyraźne 

żądanie, przy czym jeżeli jest to zgodne z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o obowiązku ujawnienia tych informacji oraz poinformować 

organ państwowy, że ujawniona informacja może stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

c) ujawniane przez Wykonawcę za pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

6. Wszelkie obowiązki Wykonawcy związane z zachowaniem w tajemnicy informacji 

poufnych są nieograniczone w czasie, ani w przestrzeni. 

 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

§ 12. 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub 

bezskuteczne Strony wiąże umowa w pozostałym zakresie.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszej umowy, jej treść                    

i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i  takim kształcie zostały w całości 

zaakceptowane, na dowód czego umowa została podpisana. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Prawem właściwym dla stosunku prawnego powstałego na podstawie niniejszej 

umowy jest prawo materialne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych z związku z zawarciem, 
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wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy 

właściwe są sądy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej właściwe wg siedziby 

Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że do stosunku prawnego powstałego na mocy niniejszej 

umowy nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu dnia 11 

kwietnia 1980 r.  

5. Jeżeli Wykonawca posługuje się ogólnymi warunkami sprzedaży, ogólnymi 

warunkami umów, regulaminami, Strony zgodnie oświadczają, iż ich postanowienia 

nie mają zastosowania do stosunku prawnego powstałego na podstawie niniejszej 

umowy. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy               

z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2018, Nr. 1025) oraz ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U 2018, Nr 1191).   

7. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować Drugą Stronę o zmianie adresu 

poczty elektronicznej pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną wiadomość 

wysłaną na ostatni wskazany adres. Zmiana adresu poczty elektronicznej nie wymaga 

zmiany niniejszej umowy. Wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej uważa się za doręczą w chwili jej przejścia do systemu 

informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest                                

w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim 

odpowiednich danych.  

8. Dane teleadresowe: 

Zamawiający:  PPUH „PETER” Ewa Peter 

                                               63-600 Kępno 

                                            Ul. Wrocławska 61 

                                             Tel. 62 782 48 35 

   e-mail: epeter@poczta.onet.pl 

 

 

Wykonawca: ______________________ 

   ______________________ 

   ______________________ 

mailto:epeter@poczta.onet.pl
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9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy                          

w wypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 4/2019. 

10. Każda Strona niniejszej umowy oraz każdy załącznik zostały parafowane przez 

Strony. 

11. W przypadku zmiany adresu siedziby, każda ze Stron zobowiązana jest do 

poinformowania o tym fakcie Drugiej Strony najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem 

dokonania zmiany. W przypadku niedochowania tego obowiązku wszelka 

korespondencja wysłana na poprzednio wskazany adres uważa się za doręczoną 

skutecznie. Zobowiązanie, o którym mowa zd. 1 wiąże w terminie obowiązywania 

niniejszej umowy, w tym w okresie gwarancji, rękojmi oraz w terminie 3 lat licząc od 

dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który z tych 

terminów upłynie później. 

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla Wykonawcy – 

jeden egzemplarz, dla Zamawiającego – dwa egzemplarze.     

13. Załączniki: 

− Załącznik nr 1 – oferta wraz z załącznikami 

− ___________________________________________________ 

− ___________________________________________________ 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

_______________________________________                  ___________________________________ 

 


