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Załącznik nr 5 do SWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Zakup urządzenia destylującego, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie ekologicznego 

zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” dofinansowanego ze środków 

Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w 

ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 

Technologie przyjazne środowisku – Green growth, NR POSTĘPOWANIA: 2/POLIMER/2022. 

§ 1. 
Umowa zawarta została po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na warunkach określonych w art. 8.15 ust. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA 
MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-
2021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA 
LATA 2014-2021 dla zamówień, których wartość jest równa lub przewyższa progi Unii Europejskiej 
ustalone dla zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia zamówienia 
zgodnie z określonymi w PZP, wymogami, określonymi w: 

a) Dziale I: rozdział 2; art. 27; rozdział 5; art. 56-603; art. 71-74 oraz art. 79.  
b) Dziale II: art. 85-90 i art. 99-107; rozdział 2; rozdział 3; art. 218, art. 219 ust. 1; rozdział 5; 

rozdział 7; art. 254-260, art. 262, art. 265. 
c) Dziale IV: rozdział IV; 
d) Dziale VII: art. 436-437, art. 454-455. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia destylującego, na potrzeby projektu pn. 
„„Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” 
dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski 
Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe 
Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green 
growth, nr postępowania:   2/POLIMER/2022.   

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i został dopuszczony 
do stosowania bez żadnych zastrzeżeń oraz posiada wymagane przez prawo stosowne 
zaświadczenia bądź atesty dopuszczające przedmiot do użytku, a ponadto jest zgodny ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 
§ 3. 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 stanie się własnością Zamawiającego z chwilą 
dokonania płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.  

2. Jeśli w trakcie odbioru ujawnią się jego wady uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze 
sprzętu, to Wykonawca bezpłatnie i niezwłocznie dokona naprawy sprzętu doprowadzając do 
jego sprawnego działania i wolnego od wad. 

 
§4. 

1. Termin wykonania dostawy przedmiotu umowy do ....................., od zawarcia niniejszej 
umowy. 

2. Miejsce dostarczenia dostawy: ul. Przemysłowa 1, 89-100 Paterek 
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§5. 
1. Umowne wynagrodzenie za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 

…….…..…….. PLN/EUR netto, plus należny podatek VAT w kwocie: ………. PLN/EUR; co stanowi 
kwotę brutto: ………………… PLN/EUR.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi według poniższego: 
- zaliczka w wysokości 10% płatna w terminie do 7 dni od podpisania umowy; 
- 30% wynagrodzenia płatne w terminie do 30 dni od podpisania umowy; 
- 60% wynagrodzenia płatne w przed finalną wysyłką urządzenia 

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 6. 
1. Wykonawca udziela ………….. miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.  
2. Dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty niezbędne do realizacji uprawnień gwarancyjnych 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego. 
3. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia 

w momencie dostawy jak i powstałych w okresie gwarancji. 
4. Koszty przeglądów (obsług technicznych) w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami 

producenta ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek w terminie do 21 dni. 
6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

określonym w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający może wyznaczyć nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 
zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 
wywiązywaniu się z terminu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zleci usunięcie tych wad 
lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę, bez ryzyka utraty 
gwarancji. 

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

10. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go 
o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, 
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

11. Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie dniem początku biegu 
gwarancji. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych i zgłoszonych  
w okresie gwarancji, nawet w przypadku upływu okresu gwarancji  
o którym mowa w ust. 1. 

13. Czas reakcji serwisu (przyjazd na miejsce awarii) w godzinach 
wynosi………………………………………… 

14. Adres serwisu na terenie Polski:……………………………………………. (jeżeli dotyczy) 
 

§ 7. 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy: 
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a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, 
którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a 
które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w 
szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, 
rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji 
wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które 
mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne 
niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. Termin wykonania przedmiotu 
zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres niezbędny do usunięcia 
skutków działania siły wyższej. 

b) W uzasadnionych zmianach w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
wynikających np. z przyczyn technicznych. 

c) W wyniku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

d) W przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do 
których Zamawiający zostanie zobowiązany. 

e) Gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

f) Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

pod warunkiem, iż zmiany nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia. 
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których 
mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że 
zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych 
zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron 
wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

5. Zmiany Umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w umowie. 
6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w szczególności: 

1) zmiana danych teleadresowych Stron Umowy; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur). 
 

§ 8 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do 
wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

 
§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy, 
a szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 
ze zm.) oraz inne regulacje prawne właściwe ze względu na przedmiot zamówienia. 

2. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania 
terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
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5% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez 
Zamawiającego . 

3. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego tj. 
Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie  
o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej 
informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany  
w niniejszej Umowie będą uznawane za doręczone. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 


