
 
Nr postępowania 3/2021; Kontrakt 3: „Dostawa maszyn”  

 

Załącznik nr 3 

Wzór Umowy  

 

UMOWA 

NR: .......................... 

 

pn.: „Dostawa maszyn” realizowane w ramach Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej dla 

przedsiębiorstwa Granit-Pol technologii produkcji i rozpoczęcie produkcji nowego w skali kraju 

produktu - dźwiękochłonnych płyt granitowych” – Część ........... 

 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... 2021 roku w ................................... pomiędzy;  

 

Granit-Pol spółka cywilna Janusz Kaim, Edward Kaim, Urszula Kaim-Słowik 

Stary Wiśnicz 467; 32-720 Nowy Wiśnicz 

 

reprezentowana przez: ………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………… 

z siedzibą w……………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………………………………….. 

pod numerem KRS: ……………………. 

NIP: …………………. 

REGON: ……………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

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

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

 

Preambuła: 

1. Wykonanie niniejszego zamówienia pn. „Dostawa i montaż suwnic” jest częścią realizowanego 

Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej dla przedsiębiorstwa Granit-Pol technologii produkcji i 

rozpoczęcie produkcji nowego w skali kraju produktu - dźwiękochłonnych płyt granitowych” 

współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; NORW.00.00.00, Oś 

priorytetowa 19, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.1 Technologie 

przyjazne środowisku - Green growth.  

2. Umowa niniejsza została zawarta, w oparciu o ofertę Wykonawcy, po przeprowadzeniu 

procedury wyboru Wykonawcy przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla 

udzielenia zamówień na realizacji zadań w ramach Projektów przez podmioty, które nie są 
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zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dla zamówień których 

szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto. 

 

§ 1 

Definicje 

a) W niniejszej Umowie następujące terminy niezależnie od liczby czy przypadków będą rozumiane 

i interpretowane w sposób podany poniżej: 

1) „Dostawa" – oznacza dostawę i montaż Przedmiotu Dostawy, szczegółowo określonego w § 

4 ust. 1.  

2) „Usługi" oznacza usługi związane z Dostawą i niezbędne do jej prawidłowego wykonania 

takie jak w szczególności: transport i ubezpieczenie transportu, zapewnienie pomocy 

technicznej oraz serwisu gwarancyjnego, szczegółowo opisane w § 4 ust. 2 i 3;  

3) „Miejsce dostawy" - oznacza miejsce Dostawy lub świadczenia Usług i stanowi 

nieruchomość oraz halę produkcyjną wskazaną przez Zamawiającego, położoną w 

miejscowości, Stary Wiśnicz 467, 32-720 Nowy Wiśnicz; 

4) „Dzień" oznacza dzień kalendarzowy; 

5) „Wymagania Zamawiającego” wymagania dotyczące właściwości i parametrów 

oferowanego Przedmiotu Dostawy oraz zakresu Usług i warunków ich wykonania, 

sprecyzowane w Zapytaniu sporządzonym na potrzeby postępowania poprzedzającego 

zawarcie niniejszej Umowy.  

b) Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1  - Zapytanie ofertowe zwane również „Zapytaniem”; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór karty gwarancji jakości; 

c) W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami umowy oraz załączników bądź w ramach 

poszczególnych załączników decydujące są postanowienia umowy, a następnie załączników w 

wymienionej wyżej kolejności. 

 

§ 2 

Przedmiot Zamówienia 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się, dostarczyć, zamontować i przenieść na 

Zamawiającego własność Przedmiot Dostawy, a także świadczyć przewidziane umową usługi, 

niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się Przedmiot 

Dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy ustaloną cenę na warunkach określonych w Umowie. 

2. Przedmiotem Dostawy jest:  

Dla części I  

Automat szlifierski do obróbki kamienia (Model, typ ......) spełniający wymagania określone w pkt 

III.3.a) Zapytania Ofertowego, zwany dalej „Przedmiotem Dostawy” 

 

Dla części II 

Centrum obróbcze do cięcia hydro-ściernego (Model, typ......) spełniające wymaganie określone 

w pkt III.3.b) Zapytania Ofertowego, zwane dalej „Przedmiotem Dostawy”  

 

Dla Części III 
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Instalacji filtracji wody i odwadniania osadów mineralnych (Model, typ......) spełniającej 

wymagania określone w pkt III.3.c) Zapytania Ofertowego, zwanej dalej „Przedmiotem Dostawy” 

 

Dla Części IV 

Piły mostowej CNC (Model, typ......) spełniającej wymagania określone w pkt III.3.d) Zapytania 

Ofertowego, zwanej dalej „Przedmiotem Dostawy” 

 

Dla Części V 

Boczkarki (Model, typ......) spełniającej wymagania określone w pkt III.3.e) Zapytania Ofertowego 

zwanej dalej „Przedmiotem dostawy” 

 

3. Najpóźniej w dacie wydania Przedmiotu Dostawy, Wykonawca zobowiązany jest wydać 

Zamawiającemu związane z nim następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim: 

1) Dokument gwarancji, o treści odpowiadającej treścią załącznikowi do Zapytania 

2) Dokumentację Techniczno - Ruchową, 

3) Deklarację zgodności Przedmiotu dostawy z obowiązującymi normami i dyrektywami, 

wydaną po przeprowadzeniu stosownych pomiarów o ile takie są wymagane oraz aprobaty 

techniczne, atesty, i certyfikaty jakości, o ile są wymagane  

4) Instrukcję eksploatacji i konserwacji  

5) Inne nie wymienione wyżej dokumenty, które są niezbędne Zamawiającemu do korzystania 

z Przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz jego technicznym i 

gospodarczym przeznaczeniem. 

6) Harmonogram przeglądów gwarancyjnych, 

7) Wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwo zużywających się 

4. W skład Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi również świadczenie na rzecz 

Zamawiającego następujących, pozostających w związku z dostawą usług takich jak: 

a) załadunek elementów wchodzących w skład Przedmiotu dostawy w miejscu ich 

wytworzenia, oraz należytego zabezpieczenia przed utratą bądź uszkodzeniem w trakcie 

transportu na własne ryzyko i koszt; 

b) przewóz elementów wchodzących w skład Przedmiotu dostawy do miejsca montażu wraz z 

ubezpieczeniem na czas przewozu, na własne ryzyko i koszt; 

c) rozładunek i wniesienie do miejsca, w którym poszczególne elementy będą montowane, 

przy użyciu własnego sprzętu, na własne ryzyko i koszt; 

d) montaż elementów wchodzących w skład Przedmiotu dostawy w Miejscu dostawy, na 

własne ryzyko i koszt,  

e) po dokonaniu montażu przeprowadzenie rozruchu maszyny, celem ustalenia prawidłowego 

funkcjonowania poszczególnych jej elementów oraz całości,  

f) przeprowadzenie szkolenia dla 2 wyznaczonych pracowników Zamawiającego, 

g) wykonywania obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji, w skład których wchodzi 

wykonywanie przeglądów gwarancyjnych z częstotliwością przewidzianą przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie, jednakże nie rzadziej niż raz do roku 

h) Wykonywanie napraw gwarancyjnych zgodnie z warunkami przewidzianymi w karcie 

gwarancyjnej 

§ 3 

Obowiązki stron 
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1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dla wykonania przedmiotu zamówienia posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa.  

2) Przedmiot Dostawy jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wykonawca gwarantuje, że:  

1) dostarczony w ramach umowy Przedmiot dostawy będzie jego własnością i nie będzie 

obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich;  

2) dostarczony w ramach umowy przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, rok 

produkcji minimum 2021, o standardzie wykonania zgodnie z Normami Polskimi i Normami 

Europejskimi oraz należytej jakości;  

3) dostarczony w ramach umowy przedmiot zamówienia będzie nieużywany, wolny od wad 

fizycznych i prawnych.  

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot zamówienia jako podmiot profesjonalnie trudniący się 

wykonywaniem tego rodzaju usług, z zachowaniem podwyższonej staranności obowiązującej 

profesjonalistów, zgodnie z obowiązującym w tym względzie przepisami i normami, a także w 

oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie  

4. Wykonawca wykona Przedmiot zamówienia kompleksowo z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć oraz z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki, wiedzy i umiejętności 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 

VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych niniejszą umową. Ponadto 

Wykonawca, oświadcza że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i 

według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z 

budżetu państwa podatku VAT.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad bhp, p – poż oraz dokumentów 

wewnętrznych które obowiązują u Zamawiającego, a które będą miały zastosowanie w trakcie 

bądź w związku z realizacji przez Wykonawcę umowy, 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót, przy pomocy osób posiadających wszelkie 

wymagane prawem kwalifikacje oraz umiejętności ze względu na Przedmiot zamówienia, a także 

badania lub pozwolenia/dopuszczenia do wykonania określonych prac, 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody 

wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim, w trakcie bądź w związku z 

wykonaniem zamówienia 

9. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy prawa wstępu do Miejsca dostawy, 

w każdym czasie, za jednodniowym uprzedzeniem, celem wykonania stosownych pomiarów i 

sprawdzeń dla prawidłowej realizacji obowiązków objętych umową, a za pięciodniowym 

uprzedzeniem celem umożliwienia złożenia tam Przedmiotu dostawy oraz przeprowadzania 

montażu.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i udostępnienia Wykonawcy materiałów 

niezbędnych do rozruchu, w ilości wskazanej przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 

dostawy. Koszty materiałów niezbędnych do rozruchu pokrywa Zamawiający. 

 

§ 4 

Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 30 września 2022r. 

z tym zastrzeżeniem, że: 
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a) dostawa i montaż, może rozpocząć się nie wcześniej aniżeli zostaną zakończone roboty 

budowlane obejmujące budowę hali, w której montowany będzie Przedmiot Dostawy. 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych, o których mowa wyżej to 31 czerwca 

2022r. Zamawiający poinformuje Wykonawców o zakończeniu robót budowlanych i 

możliwości przystąpienia do dostawy poszczególnych maszyn niezwłocznie po zakończeniu 

robót budowlanych jednakże nie później niż do 15 lipca 2022r.  

2. Przez datę wykonania zamówienia, rozumie się datę dokonania odbioru maszyny stanowiącej 

Przedmiot Dostawy co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru końcowego.  

3. Warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie, zamontowanie maszyny, jej 

uruchomienie/rozruch, przeszkolenie personelu oraz wydanie wszelkiej wymaganej umową 

dokumentacji. 

 

§ 5 

Dostarczanie i montaż 

1. Termin dostarczenia elementów wchodzących w skład Przedmiotu dostawy oraz harmonogram 

prac montażowych zostanie ustalony z Zamawiającym na 14 dni przed planowanym terminem 

dostawy nie później niż 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 

2. Zamawiający ma prawo odmówić uzgodnienia harmonogramu montażu jeżeli wynika z niego, iż 

nie zostanie dotrzymany termin, o którym mowa w § 4 ust. 1. W takim wypadku Wykonawca 

winien w terminie 1 dnia tak zmodyfikować harmonogram montażu aby zapewniał dotrzymanie 

terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca winien tak ustalić termin dostarczania elementów wchodzących w skład przedmiotu 

dostawy oraz harmonogram prac montażowych aby uwzględnić czas pracy Zamawiającego w 

Miejscu składowania tj. w dniu roboczym, w normalnych godzinach pracy Zamawiającego tj. od 

7.30 – 15.00. 

4. Prace montażowe będą przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz 

doświadczenie posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa badania bądź pozwolenia. 

5. W trakcie prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p 

– poż, oraz obowiązujących w zakładzie Zamawiającego wewnętrznych regulacji z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z Miejsca dostawy własnym staraniem i na własny 

koszt wszelkich opakowań, w których elementy Przedmiotu dostawy były dostarczane, a także 

do uporządkowania Miejsca dostawy – doprowadzenia go do stanu sprzed dostawy i 

przystąpienia do montażu, 

7. Korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Dostawy przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego 

wydania Zamawiającemu w drodze Protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 6 

Odbiory/Inspekcje i testy 

1. Sprawdzenie należytego wykonania Dostawy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac 

montażowych oraz uporządkowaniu Miejsca dostawy, w drodze Protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru z wyprzedzeniem 1 dniowym o 

ile termin ten będzie się różnił od terminu wskazanego w harmonogramie, o którym mowa w § 5 

ust. 1. 
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3. W trakcie odbioru końcowego zostanie ustalone czy Przedmiot dostawy jest zgodny z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego, a także czy Zamawiającemu zostały wydane wszystkie 

dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, dokument gwarancji wypełniony według wzoru 

określonego w załączniku do umowy oraz dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru Przedmiotu dostawy w przypadku niezgodności 

Przedmiotu dostawy z wymogami określonymi w Zapytaniu, w przypadku braku któregokolwiek 

z dokumentów, o których mowa wyżej albo ustalenia istnienia wad w Przedmiocie dostawy. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia 

stwierdzonych wad. Wyznaczenie terminu, o którym mowa wyżej nie powoduje przesunięcia 

terminu realizacji umowy. 

6. W przypadku niedokonania odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, mimo 

prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce przez okres od 

daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego do dnia przystąpienia do odbioru 

końcowego.  

7. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego zawierający 

co najmniej: 

a) wskazanie zgodności Przedmiotu Dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 

Zapytaniu względnie wskazanie elementów niezgodnych z wymaganiami Zapytaniu; 

b) potwierdzenie możliwości bezpiecznej i zgodnej z Zapytaniem eksploatacji Przedmiotu 

Dostaw; 

c) oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie stwierdzonych 

wad fizycznych. 

d) Wykaz dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, 

e) Ustalenie dotyczące istniejących wad oraz termin ich usunięcia 

8. W okresie gwarancji Wykonawca dokonywał będzie okresowych przeglądów gwarancyjnych. 

9. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 

Wykonawcę. 

10. Z każdego przeglądu gwarancyjnego spisywany będzie protokół.  

11. Koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca we własnym zakresie i są one wliczone w 

cenę ofertową. Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

 

§ 7 

Cena i Płatność 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi …………. zł netto (słownie: 

………………. i …/100 złotych netto) plus stawka podatku VAT w wysokości …………… zł (słownie: 

……………. i …/100 złotych), co daje kwotę ………….. zł (słownie: …………………….. i …/100 złotych).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie 

całości Przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji do zakończenia umowy, w tym 

również waloryzacji z tytułu inflacji.  

3. Cena wskazana w ust. 2 jest tożsama z Ceną wskazaną w Ofercie i obejmuje wszelkie możliwe do 

przewidzenia przez racjonalnego wykonawcę koszty i wydatki związane z wykonaniem 

Przedmiotu zamówienia, w tym związane z kosztami transportu, ubezpieczeniem na czas 

transportu, za i wyładunku, podatki, cła lub równoważne z nimi opłaty wwozowe, opłaty 

skarbowe, licencyjne i inne tego rodzaju płatności dokonywane poza krajem Zamawiającego, 



strona 7 z 13 

 

które wykonawca zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie, koszty gwarancji w zakresie 

przewidzianym w Zapytaniu w tym we wzorze Gwarancji, a także zakładany zysk. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 

określonego w niniejszej umowie i jej załącznikach oraz jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,  a 

w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie jednej faktury po 

zrealizowaniu 100% wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury będzie podpisany przez przedstawicieli stron umowy Protokół odbioru 

końcowego.  

6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności 

przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy 

dzień roboczy następujący po takim dniu.  

7. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się: 

1) wskazanie w jej treści rachunku bankowego Wykonawcy, będącego płatnikiem podatku od 

towarów i usług, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

(Biała Lista podatników VAT).  

2) W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy, do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców,  

b) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawców ewentualnie 

wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 

podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę 

roboty. 

c) Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu rozliczenia umów 

zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami, sporządzonego według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym; 

8. W przypadku braku ujawnienia rachunku Wykonawcy na „białej liście” Zamawiający jest 

uprawniony do powstrzymania się od realizacji płatności objętej fakturą i podjęcia działań 

związanych z tym faktem, a przewidzianych przepisami prawa.  

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia i ją zwróci Wykonawcy.  

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i 

posiada/ nie posiada (niepotrzebne skreślić) status(u) dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 poz. 118) oraz Załącznika I do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 r.Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1, z późn. zm.) 
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11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i 

terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych 

podlegających doliczeniu do ceny. 

 

§ 8 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić następujących gwarancji jakości dla dostarczonego 

Przedmiotu Dostawy, wynoszącego 12 miesięcy zgodnie ze wskazaniami Oferty Wykonawcy, na 

dowód czego najpóźniej w dniu wydania Przedmiotu dostawy dostarczy Zamawiającemu 

podpisaną kartę gwarancji jakości zgodną z wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący Przedmiot Dostawy jest pozbawiony ujawnionych 

wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz 

prawne Przedmiotu Dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu Dostawy 

Zamawiającemu.  

5. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Dostawy z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytania. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu Dostawy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do świadczenia w pełnym zakresie serwisu 

gwarancyjnego, w tym do ponoszenia wszelkich kosztów przeglądów (jeśli takie są wymagane) i 

napraw w okresie gwarancji (dojazdów, robocizny, transportu oraz wymiany części zamiennych). 

Powyższe nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych lub części zużywających się, których koszty 

pokrywa Zamawiający. 

8. Wykonawca zapewni profesjonalny serwis przedmiotu umowy z obsługą w języku polskim na 

każdym etapie procedury usuwania wad gwarancyjnych i pogwarancyjnych, włączając zgłoszenie 

zdarzenia, wizytę na miejscu, zamawianie części zamiennych czy zużywających się itd.  

9. Wykonawca zabezpieczy dostępność części zamiennych i zużywających się przez okres min. 5 lat.  

 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi w 

następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w 

życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany: stawki podatku od 

towarów i usług, lub stawki akcyzy i zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, 

która pozostała do wykonania” 

2) Zmiana terminu wykonania Umowy: 

a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

b) siły wyższej przez okres jej występowania, 
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c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod 

warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,  

3) Inne zmiany:  

w zakresie rozwiązań technicznych bądź technologicznych Przedmiotu dostawy o ile 

zaproponowane rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego (nowsze rozwiązania 

gwarantujące zwiększenie trwałości, bądź ergonomii użytkowania). Powyższe zmiany mogą 

skutkować zmianą ceny jednakże wyłącznie w zakresie rzeczywistych kosztów 

wprowadzonych rozwiązań przy uwzględnieniu kosztów rozwiązań które są pomijane 

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności.  

§ 10 

Zapłata kar i pokrycie szkód 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach:  

a)  w wysokości równowartości 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Dostawy poza termin określony w § 4 ust. 1,  

b) w wysokości równowartości 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, poza terminy 

w niej określone   

c)  w wysokości równowartości 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust 1, za 

każdy, inny aniżeli określone w lit a) lub b) przypadek naruszenia postanowień umowy,  

d) w wysokości równowartości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust 2, w 

przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

e) w wysokości równowartości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust 2, w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn w niej podanych; 

2. Kary umowne, o których mowa wyżej mogą być sumowane, jednakże wysokość naliczonych kar o 

których mowa w lit a) -c) umownych nie może przekroczyć równowartości 15% wartości umowy  

3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca 

wyraża zgodę.  

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit d) lub e) zostaną zapłacone przez Wykonawcę w 

terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego powiadomienia o ich naliczeniu. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z faktur przez Zamawiającego poza terminy 

określone w umowie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie 

za każdy dzień liczonych od kwoty podlegającej zapłacie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wysokość kar umownych 

 

§ 11 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Zamawiający może, niezależnie od innych sposobów postępowania w przypadku naruszenia 

Umowy, wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w przypadku gdy: 
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a) Naliczone kary umowne przekroczą równowartość 15% wartości umowy brutto, o której 

mowa w § 7 ust. 1 

b) Wykonawca w trakcie montażu Przedmiotu dostawy będzie uporczywie naruszał przepisy 

bhp oraz p – poż, oraz obowiązujące uregulowania w tym zakresie w Miejscu dostawy 

c) wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub stanie się podmiotem niewypłacalnym, 

d) Wykonawca nie przystąpi do wykonywania umowy w terminie 7 dni od ustania siły wyższej, 

e) Wykonawca przerwie prace montażowe Przedmiotu dostawy na okres dłuższy aniżeli 3 dni 

robocze 

2. W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia § 5 ust. 1, bądź mimo wcześniejszego 

ustalenia terminu dostarczenia wszystkich elementów wchodzących w skład Przedmiotu 

dostawy do upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 nie dostarczy ich do Miejsca dostawy, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin na usunięcie powyższych uchybień, a w 

przypadku jego bezskutecznego upływu może odstąpić od umowy. 

3. Zarówno wypowiedzenie umowy jak i odstąpienie od niniejszej umowy, a także wszelkie 

wezwania przewidziane w umowie są skuteczne z dniem otrzymania przez Wykonawcę w drodze 

e – mail, jednakże nie później aniżeli 24 godziny od daty jej wysłania, z tym zastrzeżeniem, iż 

Zamawiający niezwłocznie wyśle Wykonawcy stosowny dokument w wersji pisemnej 

(papierowej).  

§ 12 

Siła wyższa 

1. Niezależnie od postanowień Umowy, żadna ze stron nie będzie narażona na zapłatę kar, czy 

wypowiedzenie Umowy lub zapłatę odszkodowania, w wyniku niepodjęcia działania, jeśli oraz w 

takim zakresie, w jakim zwłoka w Dostawie lub niewypełnienie innych obowiązków wynikających 

z Umowy będzie wynikiem siły wyższej. 

2. Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa" oznacza wydarzenie, na które Wykonawca nie ma 

wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Wykonawcy i które są nie do 

przewidzenia. Do takich zdarzeń należą, choć nie są do nich ograniczone, działania 

Zamawiającego wynikające z jego niezależnej woli, wojny lub rewolucje, pożar, powódź, 

epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny lub embarga. 

3. Jeżeli nastąpi działanie siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego 

pisemnie o takiej sytuacji i jej przyczynach. O ile Wykonawca nie otrzyma innych instrukcji od 

Zamawiającego na piśmie, to Wykonawca będzie dalej wypełniał swoje zobowiązania w ramach 

Umowy na tyle, na ile jest to praktycznie możliwe, i będzie szukał praktycznych alternatywnych 

możliwości wykonania Umowy, którym nie przeszkodzi siła wyższa. 

 

§ 13 

Upoważnieni przedstawiciele, korespondencja 

1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie 

dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez 

przedstawicieli wskazanych poniżej: 

1) Ze strony Zamawiającego:  ……………………………………………………………….. 

2) Ze strony Wykonawcy:  ............................................................................................ 
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2. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym oświadczenia 

przewidziane w umowie, za wyjątkiem faktur, z uwzględnieniem postanowień umowy będzie 

prowadzona w drodze korespondencji elektronicznej na następujące adresy e – mail:  

1) Adres Zamawiającego:…………………. 

2) Adres Wykonawcy ……………………. 

 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

1. Jeśli pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dojdzie do jakiegokolwiek sporu lub rozbieżności w 

związku z niniejszą Umową lub w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Strony będą starały się 

rozwiązać taki spór lub różnicę poglądów drogą wzajemnych konsultacji. 

2. Jeśli po upływie 15 dni od dnia powstania sporu lub różnicy poglądów stronom nie uda się 

rozwiązać sporu lub różnicy poglądów drogą konsultacji, wówczas Zamawiający lub Wykonawca 

mogą przedstawić sobie wzajemnie zawiadomienie o zamiarze wszczęcia procesu sądowego, 

odnośnie sprawy będącej przedmiotem sporu. Wszczęcie postępowania sądowego może nastąpić 

nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia drugiej stronie zawiadomienia o 

zamiarze jego wszczęcia o ile w tym czasie strony nie dojdą do porozumienia. 

3. Wszelkie spory lub różnice zdań, w odniesieniu do których, nie doszło do rozwiązania drogą 

wzajemnych konsultacji zostaną rozstrzygnięte ostatecznie przez właściwych rzeczowo sąd 

powszechny odpowiednio dla siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego przewidują właściwość wyłączną innego sądu. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe  

1. Językiem Umowy jest język polski, a prawem mającym zastosowanie do Umowy jest: prawo 

polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 

4. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa (2) egzemplarze 

dla Zamawiającego, a jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

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

……………………………………..     …………………………………………….. 
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WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI 

 

DLA DOSTAWY  

(dotyczy ………………….) 

 

 

Gwarant: (Wykonawca) 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

 

Uprawniony z tytułu gwarancji (Zamawiający): 

 

Granit-Pol spółka cywilna Janusz Kaim, Edward Kaim, Urszula Kaim-Słowik 

Stary Wiśnicz 467; 32-720 Nowy Wiśnicz 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI 

1) Wykonawca gwarantuje dostawę nowych, nieużywanych urządzeń, sprzętu i elementów 

wyposażenia oraz części zamiennych.  

2) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia, sprzęt i elementy 

wyposażenia są wolne od wad wynikających z materiałów czy jakości wykonania. 

3) Czasookres gwarancji: wg wskazań zawartych w ofercie Wykonawcy tj. 12 miesięcy - dla 

wszystkich urządzeń, podzespołów, elementów wyposażenia liczony jest od daty dostawy, 

zainstalowania i uruchomienia potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru końcowego; 

4) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa, bądź nieprzestrzegania 

warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. Gwarancja winna 

obejmować bezpłatne; naprawy, regulację, koszty transportu dojazdu z i do serwisu; 

5) W przypadku trzech napraw tego samego modułu (tj. urządzeń, podzespołów, elementów 

wyposażenia) w okresie gwarancyjnym wymagana jest wymiana tego elementu na nowy. 

Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez 

Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy. 

6) Każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC GWARANCYJNYCH:  

1) Czas rekcji na zgłoszona usterkę (liczony w dniach) – 1 dzień roboczy; 

2) Czas naprawy - do 7 dni roboczych (w przypadkach skomplikowanych napraw dopuszcza się 

przedłużenie okresu naprawy za zgodą Zamawiającego. 

3) Jeżeli przewidywany czas naprawy przekroczy okres 7 dni roboczych albo ustalony z 

Zamawiającym czas naprawy, albo gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przystąpi do 

naprawy, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczania kar umownych z tego tytułu 

jest uprawniony do zlecenia naprawy Przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na ryzyko i 

koszt Wykonawcy. 

4) Wykonawca zabezpiecza materiały eksploatacyjne oraz części łatwo zużywające się, których 

koszty pokrywa Zamawiający.  

5) Wymienione części oraz materiały eksploatacyjne, Wykonawca usunie we własnym zakresie; 
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6) Wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa (antywłamaniowych) - Wykonawca jest 

zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania 

czynności serwisowych; 

7) osoba/by uprawniona/ne do kontaktu z Zamawiającym/Użytkownikiem w sprawie napraw 

gwarancyjnych/usług serwisowych: 

……………..................................................………/imię i nazwisko, tel./ 

……………..................................................………/imię i nazwisko, tel./ 

8) adres, numer telefonu serwisu gwarancyjnego  

……………………………………………………….. /adres, tel /fax, mail/ 

Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność za udzielone warunki gwarancji i serwisu. 


