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                             Zał. 2 

 

UMOWA DOSTAWY 
 nowej gilotyny (krajarki) 

 
W dniu ........2012r. w Łodzi pomiędzy:  
Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „DRUK-HURT” Firma Produkcyjno 
Handlowo Usługowa Marek Bulniak, z siedzibą w Łodzi, 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40, 
PESEL 71081001398, NIP 725-146-34-39,  Nr Regon 471987814, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej 
 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

a 
firmą ................................................................................................................................................. 
działającą w………………………………………………., na podstawie wpisu do…………………… 
pod nr …………………………………………., NIP ..................., REGON ........................, 
reprezentowaną przez ………………….. 

zwanym w dalszej części Dostawcą 
 
w związku z realizacją przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu pn.: „Rozwój firmy DRUK-HURT 
poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, po 
przeprowadzeniu przetargu na zakup nowej gilotyny (krajarki) strony zawierają następującą 
umowę. 
 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Na podstawie wyboru oferty DOSTAWCY dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w drodze przetargu na podstawie  „Zasad 
udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” DOSTAWCA sprzedaje a ZAMAWIAJĄCY 
kupuje:                                                                                                                                                
nową gilotynę (krajarkę), której szczegółowa specyfikacja zawarta została w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy, zwana w dalszej części umowy przedmiotem umowy;    

 
2. Dostawca oświadcza, że    

 
- przedmiot umowy jest fabrycznie nowy; 
- przedmiot umowy spełnia wymagania bezpieczeństwa na znak CE 
- przedmiot umowy wraz z wyposażeniem jest kompletny, nie posiada wad ukrytych 
  i spełnia wszystkie wymogi związane z jego przeznaczeniem, 
- przedmiot umowy nie jest objęty żadnym postępowaniem sądowym i roszczeniowym, 
  jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zastawu ani też umowy 
  przewłaszczenia oraz , że ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne,  
  jawne i ukryte oraz rękojmię za wady fizyczne. 
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§ 2. WARTOŚĆ CAŁKOWITA UMOWY, CENY 
 

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………………………. waluta ………….. 
(słownie: ……………………..). Podatek VAT wynosi: ……………………. waluta ………….. 
(słownie: ……………………..). Wartość całkowita z VAT wynosi: ……………………. waluta 
………….. (słownie: ……………………..). 

2. Ceny są stałe i nie podlegają żadnej zmianie. 
 

§ 3. TERMIN DOSTAWY I INSTALACJI 
 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zainstalowany u ZAMAWIAJACEGO do dnia 31 
października 2012 roku. W podanym terminie przedmiot umowy zostanie wyprodukowany 
zgodnie z warunkami umowy, sprawdzony, dostarczony, zainstalowany u 
ZAMAWIAJĄCEGO i sprawdzony. Adres instalacji: 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40. 

2. O dokładnym terminie dostawy DOSTAWCA zobowiązuje się powiadomić 
ZAMAWIAJĄCEGO faksem lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni przed planowaną 
dostawą. Powiadomienie będzie uważane za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO otrzymania wiadomości. 

3. Przekazanie przedmiotu umowy po dokonaniu czynności wymienionych w § 3 ust. 1 
nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO i 
przedstawiciela DOSTAWCY, przy czym protokół zostanie podpisany niezwłocznie po 
zainstalowaniu i sprawdzeniu przedmiotu umowy. 

 
§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zapłata 10% kwoty wartości całkowitej z VAT określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 
kwota ……………… waluty/równowartość w PLN kwoty …………. waluty ….. według 
średniego kursu NBP, zgodnie z tabelą opublikowaną na stronie NBP, obowiązującą w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktury na przedmiot umowy, nastąpi przelewem w 
ciągu 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy, na podstawie faktury. 

2. Zapłata 70% kwoty wartości całkowitej z VAT określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 
kwota ……………… waluty/równowartość w PLN kwoty …………. waluty ….. według 
średniego kursu NBP, zgodnie z tabelą opublikowaną na stronie NBP, obowiązującą w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktury na przedmiot umowy, nastąpi przelewem w 
ciągu 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 2  niniejszej umowy, na 
podstawie faktury. 

3. Zapłata 20% kwoty wartości całkowitej z VAT określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 
kwota ……………… waluty/równowartość w PLN kwoty …………. waluty ….. według 
średniego kursu NBP, zgodnie z tabelą opublikowaną na stronie NBP, obowiązującą w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktury na przedmiot umowy, nastąpi przelewem w 
ciągu 21 dni od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3  niniejszej umowy, 
na podstawie faktury. 
 
 
Płatność należy dokonać w walucie ….. na konto nr …………………….. w ………………….. 
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§ 5. OPAKOWANIE I MONTAŻ 
 

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu, odpowiednim dla 
danego rodzaju przedmiotów. Opakowanie będzie gwarantować pełne zabezpieczenie 
przed wszelkimi uszkodzeniami podczas transportu. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do: 
- przygotowania i udostępnienia miejsca pod montaż przedmiotu umowy 
- dokonania na własny koszt przygotowań, a w szczególności przygotowania niezbędnych 
  instalacji oraz innych niezbędnych prac, aby montaż mógł się rozpocząć niezwłocznie po 
  dostawie przedmiotu umowy i był kontynuowany bez przeszkód, 
- oddelegowanie odpowiedniej ilości pracowników pomocniczych do prac związanych z  
  instalacją i sprawdzeniem przedmiotu umowy. 

 
§ 6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 

1. Szczegółowe warunki obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy zawarte są w instrukcji 
obsługi w języku polskim, która zostanie dostarczona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z 
przedmiotem umowy. 

2. DOSTAWCA dostarczy deklarację zgodności przedmiotu umowy z normami CE 
tłumaczoną na język polski. 

 
§ 7. GWARANCJA I SERWIS 
 

1. DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za prawidłową konstrukcję, materiał i wykonanie 
dostarczanego przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. W okresie ważności gwarancji DOSTAWCA zapewnia bezusterkową eksploatację 
przedmiotu umowy lub jego naprawę w przypadku ujawnienia się usterek producenta, w 
związku z czym pokrywa 100% kosztów części, jakie będą konieczne do wymiany oraz 
wszystkie koszty związane z przyjazdem technika, jego pobytu oraz robocizny. Okres 
gwarancji wydłuży się o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia. 

3. W okresie gwarancji DOSTAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do 
usunięcia usterki uniemożliwiającej eksploatację przedmiotu umowy w terminie 2 dni 
roboczych, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie 
miało formę pisemną – listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

4. Odpowiedzialność DOSTAWCY jest wyłączona, jeżeli ZAMAWIAJĄCY sam albo za 
pośrednictwem osób trzecich dokona bez zgody DOSTAWCY zmian w przedmiocie 
umowy. Ponadto DOSTAWCA nie odpowiada za wady przedmiotu umowy powstałe na 
skutek jego wadliwej obsługi. 

5. W okresie eksploatacji przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przestrzegać 
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy, 
odnoszących się do eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy. W przypadku 
stwierdzenia przez upoważniony serwis DOSTAWCY, że usterki lub awarie wystąpiły na 
skutek niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków obsługi i eksploatacji 
wynikających z instrukcji obsługi, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy, 
ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest pokryć koszty związane z dojazdem, czasem pracy 
serwisu i kosztem części zamiennych. 
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§ 8. KARY UMOWNE 
 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
 

1. DOSTAWCA zapłaci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO karę umowną: 
 
-  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY w wysokości 10%  
   wartości całkowitej z VAT, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
 
-  za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, powyżej 14 dni  
   kalendarzowych w wysokości 0,1% wartości całkowitej z VAT, o której mowa w § 2 ust. 1 
   niniejszej umowy, 
 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY karę umowną: 
 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 
  10% wartości całkowitej z VAT, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
 
- z tytułu opóźnienia płatności DOSTAWCA ma prawo naliczyć maksymalne odsetki  
  ustawowe 
 

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości całkowitej Z VAT, z 
wyłączeniem maksymalnych odsetek ustawowych za nieterminową płatność. 
 
§ 9. ROZTRZYGANIE SPORÓW 
 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób 
polubowny przez strony, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
§ 10. WARUNKI POZOSTAŁE 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. DOSTAWCA zobowiązuje się do przechowywania dokumentów (tj. w szczególności faktur, 

protokołów odbioru i niniejszej umowy) związanych z dostawą, przez okres 10 lat od dnia 
zawarcia niniejszej umowy, ale nie krócej niż do dnia 21 grudnia 2020 roku, a także 
zobowiązuje się udzielić prawa wglądu w niniejsze dokumenty Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, Zarządowi Województwa Łódzkiego lub innej instytucji 
upoważnionej do kontroli w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój firmy DRUK-HURT 
poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstwa” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa. 
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§ 11. PRAWNE ADRESY STRON 
 
ZAMAWIAJĄCY:   „DRUK-HURT” FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA MAREK  
                                BULNIAK. 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40 
                                NIP: 725-146-34-39 
 
DOSTAWCA:      ………………………………………………..  
                             ………………………………………………. 
                             NIP: ………………………………………… 
 
Umowa ta została podpisana przez ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCĘ w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, z czego każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu. 
 
 
 
 
                  ZAMAWIAJĄCY                                                         DOSTAWCA 
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Załącznik nr 1 
 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 


