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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ 

LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ 
TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM” 

 
UMOWA…….. NA 

DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, 
WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM 
 

zawarta w dniu______________ 

 

pomiędzy:  

FIRMĄ 

"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o. 
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137, 
61-719, POZNAŃ, 
POLSKA 
REGON: 300325900,  
NIP: 7811787233 
KRS: 0000260377 

zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez 
………………………………. 
a 

 

____________________________ 

 

_________ zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowaną przez: 

……………………………………… 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia 

Wykonawcy zamówienia w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Zasad 

w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa 

niezobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

polegający na DOSTAWIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I 

EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I 
URUCHOMIENIEM”. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

3. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu dostawy zostały określne w 

załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 

4. Wykonawca dokona dostawy zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą i parametrami 

technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego 

nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie 

późniejszym jednak niż 15.01. 2021 r.  

3. Przez wykonanie umowy rozumie się dostawę przedmiotu zamówienia potwierdzoną 

protokołem z adnotacją „bez uwag" podpisanym przez Zamawiającego. Do przedmiotu 

zamówienia zostaną dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. W ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 1 Wykonawca wykona szkolenie 

pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali 

Zamawiający. 

5. Dostawa zostanie wykonana do miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego: 
KRAJ: POLSKA 
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE 
Powiat: WAŁECKI 
Gmina MIROSŁAWIEC;  
Miejscowość: Mirosławiec 
kod pocztowy 78-650 
Ulica: Parkowa / 23 
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Koszty załadunku, montażu tj. dojazdu, zakwaterowania oraz pracy techników 
Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona dostawę samodzielnie, bez udziału 

podwykonawców/przy pomocy podwykonawców*) w następującym zakresie 

_________________________. 
 

§4 

1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości _____________ PLN.  

2. Zamawiający przewiduje następujące płatności: 

a) zaliczka w wysokości do 30% ceny określonej w ust. 1. 

b) płatność końcowa - minimum 70% ceny określonej w ust. 1. 

3. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w ustawowej 

wysokości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia (w tym zaliczki i płatności częściowych) wynosi do 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 
 

§5 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za: 

1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kar umownych za 

opóźnienie jest limitowana do 5% wartości kontraktu. 

2) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§6 

1. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu 
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przedmiotu umowy dłuższego niż 60 dni. Prawo odstąpienia jest wykonywane w terminie 

do 1 roku od dnia zaistnienia przesłanek do odstąpienia.  
 

§7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin 

gwarancji wynosi ___________________ i liczy od dnia dokonania odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki 

(ujawnione w okresie gwarancji) w pierwszym technicznie możliwym terminie nie 

dłuższym niż 7 dni i przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od otrzymania 

zgłoszenia. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

zmówienia jako załącznik do protokołu odbioru.  

4. Gwarancja nie może być uzależniona od dokonywania przeglądów gwarancyjnych, 

chyba że niedokonanie przeglądu miało bezpośredni wpływ na powstanie wady. 

5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie działał bez awarii i usterek w 

okresie gwarancji, a jeżeli usterki się ujawnią - zostaną one usunięte. 
 

§8 

Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:  

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień, 

b) w przypadku siły wyższej, 

c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w 

przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia 

spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia, 

b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko, 

d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia. 

3. Zmiana wynagrodzenia: 

a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia, 
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b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe, 

c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu. 

4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia. 

5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji. 

6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na 

Zamawiającego obowiązek transportu. 

7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i 

wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości 

zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia. 

8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" 

9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący 

się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek. 
 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Przelew praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej 

strony. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, w oparciu o prawo polskie. 

4. Umowa niniejsza reguluje całość stosunków zobowiązaniowych pomiędzy stronami. Nie 

stosuje się wzorców umów o ile są one stosowane przez strony. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§10 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki: 

1. oferta wykonawcy, 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 


