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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  
 

 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA DOSTAWY 
 

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby 
Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych farb graficznych opartych na bazie 
polimerów syntezowanych z surowców odnawialnych”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny rozwój na lata 2014-2020,  2. Oś priorytetowa: Wsparcie 
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 

 

zawarta w dniu …………………. w Krapkowicach, pomiędzy: 

 

„Chespa-Farby Graficzne” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach 
(z adresem: ul. Ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000142076, posiadającą numer REGON 530863506 i numer 
NIP: 7560005261, a także kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN, zwaną dalej w umowie 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 

1. Marka Siekierę - Prezesa Zarządu, 

2. Teresę Siekiera - Członka Zarządu, 

 

a 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy 

..............................., posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do  
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w   

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:  
1 ............................... 

2 ............................... 

 

(w  przypadku przedsiębiorcy wpisanego  do  Centralnej Ewidencji  i  Informacji o  Działalności

Gospodarczej)     
(imię i nazwisko) ................................................................................... , przedsiębiorcą działającym pod

firmą   

.............................. z siedzibą   w   .................................. 

przy   ulicy   

............................ , 
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej  
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 

(w  przypadku  spółki  cywilnej  wpisanej  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  
Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod  
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
oraz 

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod 

firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 
.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: 
………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 

o następującej treści: 

 

§ 1.  
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

………………………, zwanego dalej „przedmiotem umowy” lub „urządzeniem”, którego 
przeznaczenie, szczegółowe parametry i specyfikacja wyszczególnione zostały w Załączniku nr 1 
do umowy. 

 
2. Przedmiot  umowy jest zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia  ..................  201…  r.,  na  którą składają  

się:  
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),  

• Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do umowy) ,  

• Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do umowy),  

• Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
RODO (Załącznik nr 4 do umowy). 

 

§ 2. 
Wynagrodzenie 

 
Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ....................... zł (słownie: …………………) netto. 

Cena przedmiotu umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przedmiotem 

opodatkowania właściwym podatkiem VAT w wysokości i na zasadach ustalonych przez 

odpowiednie przepisy  prawa znajdujące zastosowanie do przedmiotu umowy.  
2. Cena przedmiotu umowy określona w ustępie 1 powyżej pokrywa wszelkie koszty i wydatki 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności:  
- wartość urządzenia; 

- koszty opakowania i transportu urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym; 

- koszty instalacji i uruchomienia urządzenia oraz instruktarzu pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi urządzenia; 

- koszt obsługi serwisowej urządzenia w okresie jego gwarancji; 

- koszty związane z realizacją gwarancji na zasadach ustalonych w umowie i karcie gwarancyjnej. 
 
3. Wymieniona w ustępie 1 tego paragrafu umowy cena przedmiotu umowy nie może ulec zwiększeniu 

w czasie realizacji umowy. 

 

§ 3. 
Warunki realizacji umowy 

 
1. Dostawa i uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia………………………… 

r. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy 

z wyprzedzeniem co najmniej ..... dni roboczych. 
 
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 Umowy, na podstawie 

protokołu uruchomienia urządzenia stwierdzającego sprawność, kompletność i zgodność 
przedmiotu umowy z jego specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do umowy, z zachowaniem 
procedur określonych w niniejszej umowie.  

 
3.  Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym. 
 
4. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym 

przedmiocie umowy. 
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5. Jeżeli przy dostawie przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady bądź braki przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie ................. dni od 
dnia dostawy.  

 
6. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest protokół uruchomieniu urządzenia, o którym jest mowa w 

ustępie 2 powyżej, sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.  
 

7. W przypadku braku możliwości uruchomienia przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w 
terminie określonym w ustępie 1 tego paragrafu umowy strony ustalą nowy termin uruchomienia 
urządzenia w protokole zdawczo-odbiorczym potwierdzającym dostawę przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych lub prawnych, że może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w 
Załączniku nr 1 do umowy i instrukcji obsługi urządzenia. Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy i każdy z jego elementów na okres …... 
miesięcy/lat liczony od daty podpisania przez strony protokołu uruchomienia przedmiotu umowy. 
Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z urządzeniem. 

 
2. W przypadku rozbieżności w zapisach dostarczonej karty gwarancyjnej urządzenia i umowy 

zastosowanie mają zapisy niniejszej umowy. Zapisy karty gwarancyjnej nie mogą ograniczać praw 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 
3. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu 

umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. 
 
4. Naprawa gwarancyjna urządzenia lub jego elementu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o 

czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia lub jego elementu Zamawiający nie mógł z niego  
korzystać. 

 
5. Jeżeli przedmiotu umowy lub jego elementu nie da się naprawić, Zamawiający może żądać 

wymiany przedmiotu umowy lub jego elementu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać naprawy lub wymiany przedmiot umowy lub jego elementu na wolny od wad w terminie 

……………….. od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w 
ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenia lub nowy element urządzenia, termin 

gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu urządzenia 
lub jego elementu wolnego od wad. 

 
6. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania 
protokołu uruchomienia urządzenia przez obie strony. W ramach rękojmi Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia lub jego elementu na wolny od wad 
w terminie ........ od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady. 

 
7. Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy, powstałe z 

wyłącznej winy Zamawiającego. 
 
8. Serwis gwarancyjny urządzenia i jego elementów prowadzi: ………………………………..  

ul. ............................................................................................. 

tel.: ..................  

e-mail: ...................................................................................... 

 

5.  
Warunki płatności 

 
0. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Wykonawcy ceny przedmiotu umowy 

określonej w § 2 ust. 1 umowy na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT 
doręczonej Zamawiającemu na adres jego siedziby. Strony ustalają, że termin płatności faktury 
VAT, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym, wynosi ……. dni od daty jej doręczenia 
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Zamawiającemu. Zamawiający dokona płatności ceny przedmiotu umowy przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT Wykonawcy. Za dzień płatności ceny przedmiotu 
umowy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół uruchomienia urządzenia 

podpisany przez dwie strony stwierdzający sprawność, kompletność i zgodność przedmiotu umowy 
z jego specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do umowy. 

 
2. Faktura VAT powinna być wystawiona i  dostarczona Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu 

przez strony protokołu uruchomienia urządzenia. 

 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

756-000-52-61. 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej: 

……………… 
 
 

6.  
Odstąpienie od umowy 

 
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu umowy tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zdołał dostarczyć urządzenie w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 
Zamawiający może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem 
terminu wyżej powołanego terminu. 
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy.  
 
 
 
 
 
 

§ 7. 
Kary umowne 

 

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy lub terminu 

ustalonego przez strony stosownie do postanowienia § 3 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości …………. złotych (słownie: …………………...) / ........... 

% ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie 

lub uruchomieniu przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż kara umowa, o której jest mowa 

w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

od Wykonawcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną.   

 

§ 8. 
Siła wyższa 

 
1. Wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie zawieszone bez powstania 

odpowiedzialności strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, w 

przypadku oraz w takim zakresie, w jakim ich wykonanie będzie całkowicie niemożliwe lub 

opóźnione ze względu na działanie siły wyższej, decyzje lub działania władz, w tym: zakaz eksportu 

lub reeksportu lub nie udzielenie bądź cofnięcie stosownej licencji eksportowej, sądowy zakaz lub 

nakaz.  

Jeśli wykonanie przez Stronę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie całkowicie 

niemożliwe lub zostanie opóźnione z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej przez okres ponad 

………. kolejnych dni kalendarzowych, wówczas każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć 

niniejszą umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym po upływie wyżej powołanego okresu.   

9. 
Postanowienia końcowe 

 
0. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę 

na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
 

a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie   uniemożliwiającym realizację 
przedmiotu umowy; 

b) zaistnieją okoliczności niedające się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a mające istotny 
wpływ na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny rozwój na lata 
2014-2020, 2. Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 
prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw. 

 
3. Zmiana niniejszej umowy lub jej Załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym 

przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

 
5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, 

postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie, w jakim umowa jest w stanie 
to określić. 

 
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na tle realizacji niniejszej umowy 

strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia kwestii 
spornej, a w razie braku osiągniecia polubownego rozwiązania w wyżej powołanym terminie, spory 
te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i  

Zamawiającego. 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu umowy, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań,  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
RODO. 
 
 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 

 

 


