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Zał. Nr  2 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY NR ............/2016 
 

W dniu............................ w Czarnej Wodzie pomiędzy: 
 

przedsiębiorcą pod nazwą/firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przemysłu Płyt 
Drewnopochodnych sp. z o.o.  
z siedzibą w Czarnej Wodzie, kod pocztowy. 83-262, ul. Mickiewicza 10a,  
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy,  
pod nr KRS 0000290113  
NIP: 592 020 33 36, REGON: 000123234, którą reprezentuje: 

 
(Imię i Nazwisko – funkcja) Leszek Stanisław Danecki – Prezes Zarządu  
 
zwanym dalej Zamawiającym  

 
a  

 
 ……………………………….. 
 
, którą reprezentuje: 

 
……………………………….. –  . …………………………………… 

 
zwaną w treści umowy Wykonawcą, zawarto umowę następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (art. 39) przeprowadzonego w dniu 03.03.2015. zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), 
Nr sprawy 7/IOE/2015, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Modernizację 
i adaptację elementów badawczej linii technologicznej ciągu do produkcji kształtek 
styropianowych” w terminie: 30 kwietnia 2016  

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców, których zamierza zatrudnić Wykonawca, 
Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy. 
4. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego. 

5. Zmiany do umowy nie mogą obejmować: 
1) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu pracy, 
2) terminu wykonania zamówienia. 

 
§ 2 

Warunki odbioru 
 

1. Z czynności przyjęcia wykonania poszczególnych etapów umowy zostanie sporządzony protokół 
odbioru podpisany przez uprawnionych przedstawicieli stron.  

2. Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej: datę zrealizowania umowy, numer umowy, której 
dotyczy przedmiot zamówienia oraz stwierdzenie, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny 
z wymaganiami niniejszej umowy. 

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wady 
przedmiotu zamówienia, nie sporządza się protokołu odbioru a przedstawiciele Zamawiającego 
przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń będących 
przyczyną odmowy dokonania odbioru. 

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego 
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następujących świadczeń:  
1) dostawy opracowanej technologii wg. zał. nr 1  w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
2) dostawy urządzeń  w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
3) uruchomienia urządzeń i sprawdzenia prawidłowości ich działania, 
4) przeprowadzenie instruktażu dla 3 pracowników konsorcjanta biznesowego w zakresie 

technologii wytwarzania, eksploatacji i obsługi sprzętu, konserwacji i dokonywania drobnych 
napraw przedmiotu zamówienia. Instruktaż ten odbędzie się  w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

5) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również obsługi serwisowej 
w okresie pogwarancyjnym na warunkach określonych w niniejszej umowie; 

5. Za dostarczony przedmiot umowy (w tym ubezpieczenie, stan techniczny, itp.) odpowiada 
Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie co najmniej trzy dni wcześniej. 
7. Zamawiającego w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy reprezentuje 

Leszek Danecki, tel.(0-58) 587 82 16. 
 

§ 4 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, 
wyprodukowany z elementów wytworzonych w roku dostawy, nie był przedmiotem wystaw i 
ekspozycji, posiada właściwości zgodne z cechami określonymi w „Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia” i udziela gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy. 

2. Wykonawca potwierdza rozpoczęcie okresu gwarancji w „Karcie gwarancyjnej”. 
3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. 
4. Wypełniona „Karta gwarancyjna” zostanie załączona do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
5. Dostarczany przedmiot umowy objęty jest jednorocznym okresem rękojmi. 
6. Wykonawca w okresie rękojmi wymienia na własny koszt wadliwy przedmiot umowy na wezwanie 

Zamawiającego. 
7. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie 

zamówienia. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot 
zamówienia: 

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osób trzecich, 
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie 

ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo dostarczono go w stanie 
niekompletnym. 

 
 

§ 5 
Inne postanowienia 

W okresie trwania niniejszej umowy, jak również w okresie gwarancji z tytułu zawarcia niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, o zaistnieniu okoliczności 
mogącej mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w terminie do 14 dni od zaistnienia tej 
okoliczności, w szczególności o: 

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 
2) zmianie osoby reprezentującej Wykonawcę, 
3) zaistnieniu przesłanki uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego w stosunku do Wykonawcy, 
4) zajęciu majątku Wykonawcy w całości lub w części koniecznej do realizacji niniejszej umowy, 
5) wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik, 
6) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
7) likwidacji lub rozwiązaniu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
8) zaprzestaniu działalności przez Wykonawcę. 

 
 

§ 6 
 
1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień 

publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy ze 
skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o tym, że: 

1) Wykonawca nie spełnił obowiązku przewidzianego w §6 pkt 1-2, 
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2) zaistniała okoliczność, o której mowa w §6 pkt 4-8, 
3) Wykonawca naruszył istotne postanowienia niniejszej umowy, w szczególności, gdy: 

a. Wykonawca nie dostarcza przedmiotów zamówienia zgodnie z niniejszą umową 
w ustalonym w niej czasie i miejscu, 

b. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nie odpowiadający Polskim Normom lub 
niezgodny z cechami określonymi w zał. nr 1 do umowy bądź nie tożsamy z wykazanym w 
ofercie. 

2. W razie odstąpienia na podstawie ust. 1 od niniejszej umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych, kar umownych ani wynagrodzenia lub innych 
należności z tytułu zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy na podstawie ust. 1 Wykonawca 
może żądać należnej części wynagrodzenia jedynie w przypadkach i na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 
1) za opóźnienie z tytułu nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy – w wysokości po 

0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia do 10 dni i po 1% 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po 20 dniu 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w 
wysokości po 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w 
okresie gwarancji – w wysokości po 0,2 % wartości netto przedmiotów wadliwych 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia do 10 dni i po 
1% wartości netto wadliwej części przedmiotu dostawy za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 
dnia, a po 20 dniu Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy lub dalej naliczać 
karę umowną w wysokości po 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia; 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z przedstawionej przez 
Wykonawcę faktury. Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie i oświadcza, że to wyrażenie 
zgody nie jest obarczone żadną wadą oświadczenia woli. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiana lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 
3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować i nie zastawiać ewentualnych wierzytelności należnych od 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

2. Umowa zawiera 4 strony ponumerowane i parafowane. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
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WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

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


