
    

 

Załącznik Nr 4 

Umowa nr ……. (projekt) 

zawarta  w dniu …………. r. w Nizinach  pomiędzy: 

INOX SPAW Marek Kukiełka, Niziny 136 D, 28-142 Tuczępy, NIP 866-101-65-22 REGON 

260191197, zwanym dalej w treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Marka Kukiełkę - Właściciela    

a 

…………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

……………………………… 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu do piaskowania, zgodnie z ofertą z dnia 

……………. r. 

2. Zamówienie obejmuje zakup zestawu do piaskowania wraz z dostawą do siedziby 
Zamawiającego, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia personelu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia zgodnie z postanowieniami 
umowy, aktualnym stanem wiedzy technicznej i handlowej oraz zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

§ 2 
Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 
dnia ……………………… r. 

§ 3 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 

przez strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy 
natychmiast po jego dostawie i uruchomieniu. 

§ 4 
1. Całkowita wartość umowy wynosi netto …………………… zł (słownie złotych: 

…………………………….), brutto ……………………. zł (słownie złotych: 
………………………..). 

2. Strony ustalają następujące warunki płatności: 
- 100% kwoty całkowitej płatne przelewem w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji 
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. 

 
§ 5 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………………… miesięcy licząc 
od daty odbioru końcowego. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane 
używaniem urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
 
 



    

 

§ 6 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie 

wydłużenia wymaganego terminu wykonania w przypadku zaistnienia niezależnych od 
Wykonawcy lub Zamawiającego okoliczności, w szczególności: 
1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
2) z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji 

przedmiotu umowy; 
3)  z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych; 
4) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z 

wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na dostawę 

przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy od dnia złożenia oferty przez Wykonawcę do 
dnia oddania przedmiotu umowy ujawnią się rozwiązania techniczne lub urządzenia o 
tych samych lub lepszych parametrach niż określone w zapytaniu ofertowym, których 
zastosowanie będzie uzasadnione dla Zamawiającego ze względów technicznych i 
racjonalizatorskich a ich zamiana nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub jeżeli nastąpi zmiana w zakresie wymagań i dopuszczeń do obrotu lub 
użytku urządzeń będących przedmiotem zamówienia 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na realizację 
przedmiotu zamówienia dotyczących zmiany wartości przedmiotu umowy i terminu 
płatności w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, 

2) zmiany dokumentów programowych RPOWŚ 2014-2020, mających wpływ na 
realizacje umowy, 

3) ograniczenia środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy,  w tym:  

1) zmiana podatku od towarów i usług - VAT,  
2) zmiana nazwy zadania,  
3) zmiana nazwy Wykonawcy,  
4) zmiana rachunku Wykonawcy.  

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian w umowie: 
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

§ 7 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1  egz. dla 

Zamawiającego,  1 egz. dla Wykonawcy. 
 

 

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:   

 


