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Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 
                                                                                        
 

 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy dostawy 

 

UMOWA DOSTAWY Nr ……………………….. 

 

Zawarta w dniu ……………………… r. w …………………….………. pomiędzy:  

1.  ………………………………… ,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ……………….………………………….…,   

a  

2. ……………………………………...,  

zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………………………,   

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Unię 
Europejską, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa 
i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Podziałanie 1.5.2 Rozwój produktów 
i usług w MŚP – ZIT AW; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP; 
pn. „Wprowadzenie do oferty PPHU Eurowolle kołdry rehabilitacyjnej z wypełnieniem wełnianym 
marki LanaAmore”. 

§ 1  

 Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest dostawa następujących środków trwałych: 

1) ………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………. 

§ 2  

Oświadczenia 

1. Dostawca oświadcza, że: 

1) Nie jest wszczęte lub prowadzone wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, nie 

złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także 

nie występują wobec niego żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć 

negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w niniejszej Umowie; 

2) Przedmiot umowy wymieniony w § 1 umowy jest kompletny, sprawny i wolny od wad zarówno 

fizycznych, jak i prawnych oraz nie jest obciążony prawem osób trzecich; 

 

3) Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu umowy wymienionego w § 1 umowy są zgodne 

z zapytaniem ofertowym z dnia …….…………. Pn. „Zakup zasilarki do włókna zintegrowanej z 
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zespołem zgrzeblarskim„ oraz potwierdzone w złożonej przez Dostawcę ofercie z dnia 

………………………., której kopia stanowi integralną część umowy.    

2. Strony umowy oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich 

okolicznościach, mogących mieć wpływ na sposób i termin realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności w związku z zaistnieniem przesłanek wymienionych w § 4 ust. 3 umowy.  

§ 3 

 Obowiązki stron umowy  

1. Dostawca zobowiązuje się do: 

1) Zrealizowania dostawy zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym; 

2) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej maszyn;  

3) Przestrzegania zaoferowanego czasu reakcji serwisowej wynoszącego …….. godzin, licząc od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii na adres mailowy Dostawcy: 

…………………………………………. W tym czasie Dostawca ma obowiązek dokonania diagnozy przyczyny 

powstania awarii oraz przystąpienia do naprawy urządzenia/urządzeń. Jeżeli usunięcie awarii 

wymaga zamówienia części zamiennych, wówczas czas naprawy urządzenia/urządzeń wynosi 

maksymalnie do 10 dni roboczych liczonych od dnia zdiagnozowania przyczyny awarii.    

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w miejscu i terminie ustalonym 

z Dostawcą oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie. 

§ 4  

Termin realizacji umowy  

1. Ostateczny termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień  …………..……………..…….  

2. Termin dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem 

zostanie przez Zamawiającego oraz Dostawcę podpisany protokół odbioru, którego wzór stanowi 

załącznik do umowy.  

3. Zmiana warunków umowy, w tym terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy 

może nastąpić w przypadku: 

1) Wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć; 

2) Zmiany umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 
wskazanego w preambule; 

3) Istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych 
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy; 

4) Zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 

5) Wystąpienia zdarzeń „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć oraz któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
wykonanie Przedmiotu umowy w części lub w całości. 
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§ 5  

Miejsce realizacji umowy i odbiór 

1. Jako miejsce posadowienia przedmiotu umowy Zamawiający wskazuje halę produkcyjną 

w budynku stanowiącym jego własność, położonym w Świebodzicach (58-160), ul. Wałbrzyska 38.    
 

2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie 

później niż w dniu wskazanym w § 4 ust. 1 umowy.  
 

3. Podczas czynności odbiorowych Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności współdziałania 

(zintegrowania) maszyn stanowiących przedmiot umowy pod kątem prawidłowego funkcjonowania 

systemu zastosowanej automatyki, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru.   

§ 6 

 Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Dostawcy 

wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą tj. kwotę: 

 netto …………………….. PLN (słownie złotych: ………………..……..………………….)  

powiększoną o właściwy podatek VAT wynoszący …………………………… PLN,  

 brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………………………).  

 
2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 

za przedmiot umowy tj. dostawę do miejsca wskazanego w § 5 ust. 1 umowy i uruchomienie maszyn. 

Cena obejmuje w szczególności koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem w celu 

sprawdzenia zintegrowania przedmiotu umowy, przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi 

maszyn.   

 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 w terminie 

14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze. 

Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru przez obie strony umowy.  

 

§ 7 

 Odstąpienie od umowy  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest 

możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 

 Kary umowne 
 

1. Za przekroczenie ostatecznego terminu zakończenia realizacji umowy wskazanego w § 4 ust. 1 

umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 

0,3 % wartości brutto, wskazanej w  § 6 ust. 1 umowy.  

2. Każdorazowo za przekroczenie czasu reakcji serwisowej opisanego w § 3 ust. 1 pkt. 3 umowy 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą godzinę zwłoki w wysokości 60 zł. 

(słownie złotych: sześćdziesiąt).  
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§ 9 

 Gwarancja 

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………. miesięcy. 

 

 § 10  

Postanowienia końcowe  

 

1. Przelew praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z umowy na 
jakikolwiek podmiot, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony umowy, pod rygorem 
nieważności.  
 
2. Wszelkie spory, wynikłe ze stosowania Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Zamawiającym 
i Dostawcą, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Dostawcy. 

                                

Zamawiający  

 

 

Dostawca 

…………………………………………………… 

(pieczątka i podpis) 

…………………………………………………… 

(pieczątka i podpis) 

 
 
 
Załączniki do umowy: 

 
1) Kopia oferty na ”Zakup zasilarki do włókna zintegrowanej z zespołem zgrzeblarskim”. 

2) Wzór protokołu odbioru.  
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Załącznik nr 2 do umowy dostawy – Wzór protokołu odbioru 

 

 ………………………………………….. 
                    (miejscowość i data) 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

Do umowy dostawy nr ………………………….. z dnia …………………………. 
   
 

W dniu ………………………. Zamawiający – PPHU EUROWOLLE Wiesław Rozynek, reprezentowany przez: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

W obecności przedstawicieli/a Dostawcy –  ………………………………………………………………………………………. : 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

 

dokonał odbioru następujących środków trwałych: 

1. ………………………………………………..……………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający potwierdza, że:  

 dostawca przeszkolił pracowników Zamawiającego  w zakresie obsługi maszyn;   

 sprawdził poprawność współdziałania (zintegrowania) dostarczonych maszyn pod kątem 

prawidłowego funkcjonowania systemu zastosowanej automatyki; 

 otrzymał następujące dokumenty techniczne maszyn:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……… 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

 

Zamawiający  
 
 
   

Dostawca 

………………………………………………………….. 
( pieczątka i podpis) 

………………………………………………………… 
(pieczątka i podpis) 

 


