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Załącznik nr 4 
 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr : 1/1.2.1./2017 

 
zawarta w dniu .......................... roku  pomiędzy : 
 
Conkret Z.R Trejderowscy Sp. J. 87-410 Kowalewo Pomorskie; Wielkie Rychnowo, Polska 
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII 
Gospodarczy pod numerem 0000120366, posiadającą NIP 8781551809, VAT UE 
PL8781551809 
reprezentowanym przez : 
 
Zbigniewa Trejderowskiego – Właściciela 
Zwanej dalej ,,Odbiorcą”,  
 
a 
 
.......................................... 
.......................................... 
reprezentowaną przez : 
 
………………………. 
zwaną dalej „Dostawcą”, a 

 
§ 1 

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o 

zamówienie publiczne w trybie ofertowania dotyczącego DOSTAWY KOMPLETNEGO 

STANOWISKA BADAWCZEGO DO WYTWARZANIA FOLII 3-WARSTWOWEJ 

 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry B+R w 
ramach zadania DOSTAWA KOMPLETNEGO STANOWISKA BADAWCZEGO DO 
WYTWARZANIA FOLII 3-WARSTWOWEJ dla Conkret Z.R Trejderowscy Sp. J. 87-410 
Kowalewo Pomorskie; Wielkie Rychnowo. 
 

2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który 

stanowi jej integralną cześć. 

§ 3 
1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, uruchomienia i szkolenia 

z przedmiotu umowy w terminie do 16 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
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§ 4 

2 
2. Zamawiający odbierze na własny koszt własnym transportem przedmiot zamówienia 
3. Dostawca zobowiązany jest poinformować (faxem, e-mailem) Odbiorcę o zakończeniu 
realizacji przedmiotu umowy na co najmniej 7 dni roboczych. 
 

§ 5 
Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób 
trzecich, za które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Dostawca. 
 

§ 6 
1. Odbiorca zobowiązuje się na podstawie prawidłowo przedłożonej faktury do zapłaty za 
przedmiot umowy kwoty w wysokości 125 200 EURO (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 
dwieście) netto przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w rozbiciu na 30% 
przedpłaty, 60% przed odbiorem i 10% po pozytywnym odbiorze dokonanym w obecności 
przedstawiciela Odbiorcy i dostawcy. 
 

1. Odbiorca zobowiązuje się pokryć koszty dostawcy instalacje urządzenia w kwocie 400 
Euro za każdy dzień roboczy pracy nie dłużej jednak niż przez trzy dni robocze. 

2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Odbiorcy.  

3. Określona w ust. 1 cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności 
należnepodatki, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, montażu, oraz 
przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy. Wymieniona 
w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Dostawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Odbiorcy zbywać praw i obowiązków a w 
szczególności wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 
§ 7 

1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na 
dostawę i montaż. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania 
przekazania i odbioru przedmiotu umowy: 

a) ze strony Dostawcy: …………………….. 
b) ze strony Odbiorcy: dr n.t. Józef Richert 

 
§ 8  

Dostawca w ramach ceny umownej określonej w § 6 ust. 1 zobowiązuje się do przeszkolenia 
w zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie w 
terminie …………………… 

 
§ 9    

1. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy . 
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2. W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu. Nie 
dotyczy to wprowadzania własnych zmian w przedmiocie zamówienia. 

3. Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w siedzibie Odbiorcy. 
4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji.  
5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem lub e-mailem na adres 

…………………………………………. 
6. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 7 dni roboczych od 

momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę. 
7. W przypadku nie usunięcia przez okres 30 dni roboczych od momentu zawiadomienia 

Odbiorca we własnym zakresie usunie usterki i obciąży dostawcę poniesionymi w tym 
zakresie kosztami. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 
i 7 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania wady, usterki. 

 
§ 10 

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 

7 dni od dnia jego dostawy w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod 
względem ilościowym w stosunku do zamówienia. 

§ 11 
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 

a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości netto 
umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,20% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy 
karę umowną w wysokości 30% wartości netto umowy. 

 
§ 12 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania 
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 
 

§ 13 
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu umowy bądź nieterminowości 

w jego dostawie Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia 
niezgodnego z jego specyfikacją. 

 
§ 14 

 
1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje, o których powezmą wiadomość przy okazji 

zawarcia i wykonywania niniejszej umowy bądź w związku z jej zawarciem i 
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wykonywaniem, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, póz. 211 z późn. zm.), 

której naruszenie powoduje odpowiedzialność karną i cywilną przewidzianą ww. ustawą. 

Wobec powyższego, każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne 

wszelkich informacji przekazanych na podstawie niniejszej Umowy, uzyskanych w formie 

pisemnej i/lub ustnej od którejkolwiek ze Stron w związku z prowadzoną współpracą.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wyżej, mogą być udostępniane wyłącznie takim 

osobom związanym ze Stronami, dla których jest to niezbędne i tylko w takim zakresie w 

jakim jest to niezbędne dla należytego wykonania niniejszej Umowy. 

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2. informacje, o których mowa w ust. 1 wyżej, mogą 

być udostępnione prawnym i ekonomicznym doradcom Stron. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy udostępniania informacji wymaganych 

przez uprawnione organy państwowe w zakresie prawem wymaganym oraz informacji 

dostępnych publicznie. 

5. Zobowiązania dotyczące zachowania poufności wiążą Strony bezterminowo, chyba że 

Strony w formie pisemnej postanowią inaczej bądź informacje, o których mowa w ust. 1, 

zostaną upublicznione w inny sposób, niż przez naruszenie postanowień Umowy.  

 
 

§ 15 
 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 
pisemnej. 
 

§ 16 
1. Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygać na drodze polubownej. 
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez 

właściwy Sąd Powszechny dla Odbiorcy. 
 
 

§ 17 
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisykodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 
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3. Wszelkie kwestie sporne strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W 
przypadku niedojścia do porozumienia wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej 
umowy strony poddają pod rozstrzygniecie polskich sądów powszechnych 
właściwych miejscowo dla siedziby Odbiorcy 

 
§ 18 

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

2. Umowa niniejsza wchodzi  w życie z dniem jej podpisania. 
 

 

DOSTAWCA         ODBIORCA 

 


