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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/CBR/2018: 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR …………………………. /2018 

zawarta w dniu .........2018 r. w Lublinie 

(dalej zwana jako: „Umowa”) 

pomiędzy: 

 

EnergoTech Lublin Sp. z o.o. 

Al. Witosa 16B 

20-315 Lublin 

NIP 946-259-57-71 

REGON 060563937 

KRS: 0000347721 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………… 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  

a 

[…] z siedzibą w 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 

łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 

 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o 

zamówienie w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do którego nie ma zastosowania ustawa z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1. 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: 

 Agregatu prądotwórczego – 1 szt.  (część 1)  

 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na 

wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany 

nie wcześniej niż w I półroczu 2018 r., a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

Terminy realizacji umowy 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie ........................... . 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia tylko na zasadach i 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 3 

Wartość umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy po cenie wymienionej w formularzu oferty 

złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania. 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……. (słownie: ……………………) w tym wartość podatku od 

towarów i usług: …………… (słownie: ………………) według stawki …. % oraz wartość netto przedmiotu umowy: 

………… (słownie: ……………………………...). 

3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty (w szczególności koszty transportu), opłaty i podatki związane z 

dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła prawidłowo wystawiona 

faktura na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń. 

2. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30 dni od 

dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania 

polecenia przelewu bankowego. 
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§ 5 

Warunki dostawy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres: 

………. 

2. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w 

języku polskim. 

3. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego. 

4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli każdej ze 

stron.  Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi 

przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Braki ilościowe lub wady jakościowe 

stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. 

 

§ 6 

Warunki gwarancji i serwisu  

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ................ miesięcy, liczony od 

dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny. 

3. Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: 

1) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, 

faksem lub drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość na adres mailowy: ………..., przy czym Wykonawca 

ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie adresu mailowego) maksymalnie do 24 

godzin;  

2) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; 

3) czas naprawy wyniesie nie więcej niż 72 godziny, chyba że zachowanie tego czasu nie jest możliwe z 

przyczyn technicznych; 

4) okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; 

5)  w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca 

zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. 

4. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu kopie kart gwarancyjnych w tym zalecenia producenta co do 

zakresów serwisu i przeglądów w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej. 

5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym lub 

wynikającym z postanowień niniejszej Umowy terminie, usunięcia wad lub usterek w sposób nienależyty lub 

nie wywiązania się z obowiązku świadczenia bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji, Zamawiający, poza 

uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może 

każdorazowo powierzyć usunięcie wad lub usterek oraz powierzyć spełnienie świadczenia bezpłatnego 

serwisu w okresie gwarancji, o którym mowa powyżej, wynikającego z zaleceń producenta i przepisów 

obowiązującego prawa, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

obciążyć go powstałymi z tego tytułu kosztami. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw 

wynikających z gwarancji jakości. 
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6. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej 

zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy. 

7. W okresie gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie uczestniczył w 

przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiającego w odstępach co 12 miesięcy. Na 3 

miesiące przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający dokona odbioru 

gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki ujawnione w protokole 

z tego odbioru i w wyznaczonym w nim przez Zamawiającego terminie.  

8. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w 

pełnej wysokości na zasadach ogólnych oraz uprawnień wynikających z rękojmi określonych w kodeksie 

cywilnym. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie użytkowania 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający będzie miał prawo obciążyć dostawcę karą umowną w następujących okolicznościach i 

wysokościach: 

1) W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– 10% wynagrodzenia umownego netto, 

2) W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy 1 % ceny urządzenia netto za każdy dzień 

opóźnienia; 

3) W razie opóźnienia w usuwaniu wad w trybie gwarancji – 0,1 % ceny urządzenia za każdą godzinę 

opóźnienia. 

3. Kary umowne płatne są na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z treścią noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego. 

4. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wzajemną wierzytelnością Wykonawcy, bez 

względu na źródło tej wzajemnej wierzytelności, do wysokości naliczonej kary umownej. 

5. Żądanie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do domagania się odszkodowania 

przewyższającego wartość naliczonej kary. 

6. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim 

wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia.  

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy gdy:  

1) Wykonawca nie usunął wad w terminie oznaczonym w § 5 ust. 4  niniejszej umowy; 

2. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych, w tym kar za 

opóźnienie. 
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§ 9 

Zmiany umowy 

1. W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące: 

1) Zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,  

2) terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a) Opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

b) Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska  żywiołowa, niepokoje społeczne, 

działania militarne itp.) 

c) Działań władzy publicznej (decyzje administracyjne, zmian obowiązującego prawa itp.) 

2. Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi 

przez obie strony.  W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do ich 

wykonania. 

4. Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

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

 

załączniki: 

Nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Nr 2 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


