UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu …………………. w Białymstoku, pomiędzy:
ZFO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 4, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539171, NIP
7231629960, REGON: 360564991, wysokość kapitału zakładowego 5.900,00 zł, reprezentowana przez:
....................................................................,
zwaną dalej: Zamawiającym
a
……...………………………………………………………………………………….…………………
……...……………………………………………………………………………………………….……
reprezentowaną przez ………………………………………….……, zwaną dalej Wykonawcą
o treści następującej:
§ 1 Tryb zawarcia umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
ramach zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie. Wszelkie wątpliwości wynikające z ewentualnych
odmienności lub różnic w ofercie lub opisie przedmiotu zamówienia lub niniejszej Umowie, będą
interpretowane na korzyść Zamawiającego.
3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R
w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania
kooperacyjne , Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.
§ 2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego linii do łączenia
wzdłużnego drewna na mikrowczepy (dalej: urządzenie) oraz montaż urządzenia w zakładzie
Zamawiającego położonym w Zambrowie, przy ul. Aleja Wojska Polskiego 27B. Przedmiot umowy
obejmuje również zainstalowanie i pierwsze uruchomienie urządzenia wraz z wykonaniem testów i
prób prawidłowości jego działania w zakładzie Zamawiającego położonym w Zambrowie, przy ulicy
Aleja Wojska Polskiego 27 B (dalej: miejsce dostawy), a także szkolenie maksymalnie 4
pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowego utrzymania urządzenia. Przedmiot umowy
powinien zostać wykonany zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, a także zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr
2 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami określającymi Przedmiot umowy
i nie wnosi do nich uwag. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi, których nie można było podnieść na etapie
przed podpisaniem umowy, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
od dnia ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie późniejszym.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone na rzecz Zamawiającego urządzenie będzie fabrycznie nowe
(nieużywane), kompletne, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone na rzecz Zamawiającego urządzenie będzie spełniać wszystkie
wymagane atesty dopuszczające do stosowania na ryku polskim, a także wymagane normy i wymogi

bezpieczeństwa oraz będzie posiadać certyfikat zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.).
5. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy Dokumentację
Techniczno – Ruchową w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (1
egzemplarz) oraz kartę gwarancyjną.
§ 3 Termin i miejsce wykonania
1. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 30 kwietnia 2019 r., przy czym montaż urządzenia
odbędzie w ustalonym przez Strony terminie w okresie 1 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.
2. Po pomyślnym zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia, a także po przeprowadzeniu szkolenia w
zakresie jego obsługi, Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru przedmiotu umowy, stwierdzającego jego wykonanie zgodnie z niniejszą umową.
4. W dniu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyda
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy została ustalona na podstawie
jego oferty i wynosi: ………………… netto (słownie: …………………………) plus VAT (….%)
zł, zgodnie z obowiązującą stawką VAT.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy na warunkach z
niej wynikających, w tym koszty transportu, wniesienia, zainstalowania i uruchomienia urządzenia
w miejscu dostawy oraz koszty udzielenia licencji, szkolenia, napraw, przeglądów i konserwacji w
okresie gwarancyjnym i inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
§ 5 Warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacj Przedmiotu umowy zostanie zapłacone w trzech
transzach:
a) 40 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,
na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Wykonawcę. W terminie 7 dni od dnia
otrzymania zapłaty, Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową obejmującą 40
% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1,
b) 20 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, po uzgodnieniu przez Strony terminu dostawy
urządzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, nie wcześniej
niż na 7 dni przed uzgodnionym terminem dostawy,
c) 40 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu
odbioru przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury
VAT.
2. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
płatności.
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§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 , tj. ………………..złotych
(słownie:………………..) w formie: ……………….. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego
z umową wykonania przedmiotu zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z
tytułu realizacji niniejszej umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, kwota
stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona (o
ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia
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podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast
pozostała wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30%) zostanie
zwrócona w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi lub gwarancji, z uwzględnieniem terminów
przedłużenia gwarancji, o których mowa w § 7 umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub
gwarancji i przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany
odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć
Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia
powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub
udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania
jej na poczet roszczeń wynikających z umowy (w tym wynikających z gwarancji i rękojmi) do
czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poręczenia
winny obejmować uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie. W
przypadku, gdy okres gwarancji ulegnie przedłużeniu jedynie w odniesieniu do części przedmiotu
umowy, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania dokumentu
poręczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do przedmiotu umowy. W takim wypadku
Zamawiający wskaże odpowiednią wartość kwoty poręczenia lub gwarancji.
Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia, za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka z forma poniższych form:
1) pieniądz,
2) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancja bankowa;
4) gwarancja ubezpieczeniowa;
5) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zmiana formy zabezpieczenia może zostać dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 7 Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu
umowy, przez które należy rozumieć w szczególności jakiekolwiek niezgodności z Opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu
umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy, liczonych od dnia
podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca:
1) we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia usługi serwisowe przedmiotu umowy,
2) zobowiązuje się przystąpić do wykonania usługi serwisowej w ciągu …….. od momentu
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (faksem, e-mailem lub pisemnie); po bezskutecznym
upływie tego terminu, Zamawiający ma prawo zaangażować podmiot trzeci do wykonania
usługi serwisowej, a Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu
7 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty;
3) zobowiązuje się dokonać naprawy urządzenia w terminie 3 dni od dnia przystąpienia do
wykonania usługi serwisowej; w technicznie uzasadnionych przypadkach, powyższy termin
może ulec wydłużeniu po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, o czas niezbędny do
dokonania naprawy,

4) oświadcza, że usługi serwisowe świadczone będą w miejscu dostawy; w technicznie
uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, usługi serwisowe
będą mogły zostać zrealizowane w innym miejscu, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
5) zobowiązuje się po trzech bezskutecznych naprawach, do wymiany urządzenia na nowe, wolne
od wad, o parametrach i właściwościach nie gorszych niż parametry urządzenia wadliwego.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas ograniczonej możliwości używania urządzenia lub jego
części wskutek trwania naprawy. Okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego
urządzenia lub jego elementu.
6. W okresie gwarancji, usługi serwisowe przedmiotu umowy, w tym jego naprawa lub wymiana,
następują bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy i bez dodatkowego wezwania,
Wykonawca będzie dokonywał przeglądów okresowych urządzenia, nie rzadziej niż raz na 6
miesięcy, uzgadniając uprzednio z Zamawiającym dogodny termin, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.
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§ 8 Kary umowne
Za nieterminową realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2 % wartości netto umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji
lub rękojmi lub opóźnienie w usunięciu tych wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości netto
umowy.
Kary umowne kumulują się. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania
uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.

§ 9 Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w okresie do upływu 30 dni od
dnia zakończenia biegu okresu gwarancji w przypadkach wskazanych poniżej:
1) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień umowy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu,
2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa
trwała dłużej niż 30 dni.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości, Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie, o którym
mowa w § 4 niniejszej umowy.
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§ 10 Zmiany w umowie
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w sytuacji:
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT,
2) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy lub terminu montażu
urządzenia, spowodowanego:
a) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagle, wywołane
przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,
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b) koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w
szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu
urządzenia z dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego,
c) wydłużeniem za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w ramach
którego zawarto niniejszą umowę.
§ 11 Licencje
1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem opisanym w § 4, zobowiązuje się
zapewnić Zamawiającemu niewyłączną licencję na korzystanie z oprogramowania
zainstalowanego w ramach przedmiotu umowy i dokumentacji dostarczonego oprogramowania,
zwane łącznie Oprogramowaniem, niezbędnego do korzystania z urządzenia zgodnie z warunkami
wynikającymi z umowy, w tym spełniającego wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Licencja na Oprogramowania zostanie udzielona najpóźniej do dnia instalacji
Oprogramowania w ramach przedmiotu umowy.
2. Licencja na Oprogramowanie zostanie udzielona na czas nieokreślony.
3. Licencje na Oprogramowania zostaną udzielone na polach eksploatacji umożliwiających:
1) użytkowanie Oprogramowania w ilości i sposób określony w przedmiotowej umowie, w
szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia,
2) tworzenie kopii zapasowych danych zawartych na serwerach, na których Oprogramowanie
jest zainstalowane,
związanych z profilem działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wykorzystywaną przez Zamawiającego technologią, w
tym używanym sprzętem, oprogramowaniem, doprowadzonym zasilaniem, zabezpieczeniami oraz
że Oprogramowanie będzie działać w zakresie, w jakim to konieczne do realizacji Przedmiotu
umowy w kooperacji ze sprzętem i oprogramowaniem przy uwzględnień zasilania, mocy i
zabezpieczeń wykorzystywanym przez Zamawiającego
5. Wykonawca zapewni, że Oprogramowania, na które udzielana zostanie udzielona licencja będą
posiadać kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji, jeżeli
są wymagane.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie będą
istniały) stanowiącego przedmiot udzielenia licencji oraz nośniki, na których zapisane będą te
Oprogramowania wraz z wszelkimi instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi
niezbędnymi do korzystania z tej licencji. W przypadku przekazania przez Wykonawcę
Oprogramowania na nośnikach elektronicznych, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa
własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji
Oprogramowania, co następuje na mocy Umowy z momentem ich wydania Zamawiającemu
bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
………………………………tel.……………………….
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:
………………………………tel.……………………….
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiajacego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – „Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia”
Załącznik nr 2 – „Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami”
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