
 

UMOWA   DOSTAWY 

(dalej: „Umowa”) 

zawarta w dniu ________________ roku w Równi, 

  

pomiędzy: 

  

1. Zakład Produkcji Kruszywa Czarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa, z siedzibą w Równi, adres: Równia 33C, 38-700 Ustrzyki 

Dolne, zwaną dalej „Wykonawcą” wpisaną pod Numerem 0000776790 do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6890002414, REGON: 

370202270, w imieniu której działa: 

komplementariusz – Zakład Produkcji Kruszywa Czarna Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Równi, adres: Równia 33C, 38-700 Ustrzyki Dolne, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000752370 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6891234813, REGON: 

381522772, reprezentowaną przez: 

   Arkadiusz Pitak – Członek Zarządu 

uprawniony do reprezentacji Wykonawcy 

 

a 

 

2. …………………… z siedzibą ..............., NIP: …………., zwanym dalej 

„Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:........ 

łącznie zwane: „Strony” lub „Stronami” 

 

 

PREAMBUŁA 

 

Zważywszy, że: 

 

A. Zamawiający zawarł z Województwem Podkarpackim w dniu 11 sierpnia 2020 r. 

umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.01.04.01-18-0188/19-

00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”;  

 

B. Głównym celem Projektu, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie, o którym 

mowa w pkt A powyżej, jest wzrost konkurencyjności firmy: Zakład Produkcji 

Kruszywa "Czarna" spółka ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa poprzez wdrożenie nowego produktu w postaci płukanego kruszywa 

łamanego. Zakres rzeczowy projektu, o którym mowa powyżej obejmuje: zakup 1 szt. 

mobilnego przesiewacza;  

 



 

C. Wykonawca został wyłoniony w drodze procedury przetargowej zgodnie z zasadą 

konkurencyjności oraz z uwzględnieniem Wytycznych Instytucji Zarządzającej; 

 

D. Wykonawca posiada odpowiednie zasoby materiałowe, finansowe i ludzkie, jest 

przygotowany do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy oraz wszelkich innych 

działań faktycznych oraz formalnych potrzebnych do jego realizacji; 

 

E. Celem Stron jest prawidłowa, terminowa i kompletna realizacja Przedmiotu niniejszej 

umowy za wynagrodzeniem ryczałtową określonym w niniejszej Umowie. 

 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści: 

 

DEFINICJE 

 

Następujące słowa i zdania użyte w Umowie będą miały znaczenie określone poniżej: 

 

a) Oferta - oznacza zakres rzeczowy objęty niniejszą Umową, pozostałe warunki 

określone przez Wykonawcę wraz z całkowitą kwotą wynagrodzenia Wykonawcy 

za realizację Umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy; 

b) Przedmiot umowy – oznacza sprzedaż mobilnego przesiewacza o parametrach 

wskazanych w zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna do Oferty oraz dostawa, transport 

ww. przesiewacza do Miejsca Dostawy wraz z ich montażem, wniesieniem i 

ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

c) Wynagrodzenie - oznacza całkowite  wynagrodzenie dla Wykonawcy określone w 

Umowie; 

d) Miejsce Dostawy – wskazane przez Zamawiającego na jeden dzień przed dniem 

dostawy miejsce dostarczenia przez Wykonawcę w miejscowości 38-713 Skorodne -  

Kamieniołom wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy.  

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostarczenie na rzecz Zamawiającego przez 

Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza którego szczegółowe parametry 

zostały określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 3 do Oferty, 

dostawa, transport ww. mobilnego przesiewacza do Miejsca Dostawy (38-713 

Skorodne -  Kamieniołom). 

 

2. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający powierza, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy 

(dalej: „Przedmiot umowy”) w postaci sprzedaży jednej sztuki mobilnego 

przesiewacza, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

umówionego wynagrodzenia.  

 

 

 

 



 

§2 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż:  

▪ posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje zasobami zapewniającymi 

prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej Umowy oraz profesjonalną jakość 

Przedmiotu umowy;  

▪ zobowiązuje się posiadać wszelkie atesty oraz spełnić wszelkie inne powinności 

niezbędne do korzystania z Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

▪ zapoznał się z wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi Przedmiotu umowy, 

koniecznymi dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz posiada wszelkie 

niezbędne informacje na temat okoliczności mających wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy;  

▪ Przedmiot Umowy będzie wolny od wad i obciążeń prawnych oraz nie będzie 

naruszać praw osób trzecich;  

▪ wykonywać będzie Przedmiot niniejszej Umowy na własne ryzyko gospodarcze  

i ponosił będzie samodzielnie odpowiedzialność wobec osób trzecich 

za wykonanie i rezultat realizowanych czynności w ramach niniejszej Umowy; 

▪ zaoferowany i dostarczony w ramach niniejszej Umowy mobilny przesiewacz 

będzie pierwszego gatunku, fabrycznie nowy, wolny od wad, jak również będzie 

spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.  

 

2. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

Przedmiotu niniejszej Umowy w sposób odpowiadający profesjonalnym standardom 

oraz zapobiegający przypadkowemu jego zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 

transportu.  

 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania postępów w realizacji Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. O fakcie kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

z trzydniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31.05.2021 r. 

2. Za datę realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę wykonania Umowy wskazaną 

w Protokole Odbioru, o których mowa w ust. 1. Protokół Odbioru bez stwierdzonych w 

nim wad Przedmiotu Umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego faktury VAT.  

3. Dostawa do Miejsca Dostawy nastąpi po uprzednim zawiadomieniu 

Zawiadamiającego o planowanej dostawie przesiewacza na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru, zaś 

Zamawiający winien w niezwłocznie przystąpić do czynności odbiorowych.  



 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub nieprawidłowości w Przedmiocie 

Umowy podczas dokonywania czynności odbioru, Zamawiającego wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 (siedem) dni.  

 

§ 4. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy 

kwotę …….. zł netto(słownie: ……….. złotych 00/100), co stanowi kwotę ………….. 

zł brutto(słownie: …………………. złotych 00/100). 

2. Płatność w następujący sposób:  

- 30% do .... dni od podpisania umowy,  

 - 60% płatne do .... dni od dnia dostawy, 

 -10% ..... dni od dnia uruchomienia uruchomieniu 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu 

niniejszej Umowy do Miejsca Dostawy.. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 5. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Umowy, w tym zwłoki w jej wykonaniu przekraczającej dziesięć dni w 

terminie wskazanym w § 3 podpunkt 1, po uprzednim bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu mu dodatkowego 

siedmiodniowego terminu do realizacji Umowy. 

 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kar umownych:  

a) z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy – w wysokości 1% 

(słownie: jeden procent) Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia;  

b) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek Przedmiotu umowy 

stwierdzonych podczas odbioru lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rękojmi 

za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 1% (słownie: 

jeden procent) Wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia; 

c) Strony zgodnie ustalają, iż w razie gdyby Wykonawca z uwagi na pandemię  

koronowirusa  SARS-CoV-2 nie był w stanie zrealizować dzieła w terminach, o 

którym mowa w niniejszej Umowie, Strony na nowo usiądą do rozmów i ustalą nowe 

terminy wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy. Podstawą przystąpienia do takich 

rozmów jest przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia wydanego wobec 

Wykonawcy przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną właściwą dla 

Wykonawcy w przedmiocie zakażenia Wykonawcy wirusem i przebywania przez 

niego na kwarantannie, izolacji domowej. Na ww. zaświadczeniu winien być 

wskazany czasookres kwarantanny, izolacji. 



 

 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w zakresie niewykonanej (oraz 

nienależycie wykonanej części Umowy) części Przedmiotu umowy bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:  

a) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Dzieła o ponad 30 dni (słownie: trzydzieści 

dni);  

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego 

dotyczącego Wykonawcy;  

c) wszczęcia egzekucji wobec majątku ruchomego lub nieruchomości należących 

do Wykonawcy, lub wykorzystywanych przez Wykonawcę dla wykonania 

niniejszej Umowy.  

 

4. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się ochronić i zwolnić Zamawiającego 

od odpowiedzialności prawnej, wszelkich szkód, kosztów, strat lub wydatków 

wynikających z wszelkich roszczeń, żądań lub działań podjętych przez jakąkolwiek 

osobę trzecią, organ lub instytucję związanych z niewykonaniem, lub nienależytym 

wykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

naruszeniem przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa lub praw osób 

trzecich.  

 

§ 6. 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne przedmiotu Umowy. 

 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres 

....(.........) miesięcy, począwszy od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 

niestwierdzającego wad Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku wystąpienia wady fizycznej Przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad oraz 

pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwych 

rzeczy. 

 

4. Dostawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy w okresie 

gwarancji w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia pisemnego zgłoszenia 

stwierdzonych wad przez Zamawiającego. O wykryciu wady Zamawiający 

zobowiązany jest na piśmie zawiadomić Wykonawcę nie później niż w terminie 14 

(czternaście) dni od daty jej ujawnienia.   

 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne uregulowanej w przepisach Kodeksu 

Cywilnego.  

 

6. W razie uchybienia przez Wykonawcę terminowi na usunięcie wady, Zamawiający 

może usunąć wadę samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

poniesione koszty.  



 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 

odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia wad. 

 

§7. 

POUFNOŚĆ 

 

1. Strony zobowiązują się do nieujawniania, nierozpowszechniania oraz 

niewykorzystywania, w innym celu, niż realizacja zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy, informacji o charakterze technicznym, technologicznym, 

organizacyjnym, handlowym lub innym o znaczeniu gospodarczym, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze stron w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom 

trzecim informacji o warunkach niniejszej Umowy, chyba że informacje takie 

są powszechnie znane lub też uzyskał uprzednią zgodę Zamawiającego, jak również 

na żądanie uprawnionych organów publicznych. 

 

§8 

ZAKAZ CESJI 

 

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności i 

roszczeń wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w części bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§9 

ZMIANY UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy z następujących 

powodów:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia,  

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 

c) okoliczności siły wyższej,  

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy 

jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy, 

e) w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”; 

f) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki podatku od towaru i usług; 

g) zmiana regulacji lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy; 

h) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji 



 

przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji 

Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest 

konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy; 

i) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczna będzie zmiana sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku: 

a. możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 

Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż 

te istniejące w chwili podpisania Umowy; 

b. w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt 

zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia 

lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o 

dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe 

postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i 

mających wpływ na przedmiot niniejszej Umowy. 

 

§10 

PRZETRWANIE POSTANOWIEŃ I KLAUZULA SALWATORYJNA 

 

1. Postanowienia § 5, 7, 8 oraz 13 Umowy pozostają w mocy pomimo ustania 

jej obowiązywania w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron albo 

uznania Umowy za nieważną bądź nieistniejącą na mocy prawomocnego orzeczenia 

jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu a także wystąpienia innych 

zdarzeń niweczących moc prawną niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszej Umowy są nieważne, nieskuteczne 

lub wadliwe w inny sposób zostają one zastąpione z mocy niniejszej Umowy ważnymi 

i niewadliwymi postanowieniami o treści i skutkach prawnych możliwie zbliżonych pod 

względem ekonomicznym i funkcjonalnym w stosunku do postanowień 

zastępowanych, a Umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień. W 

razie rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a jej Załącznikami, 

za obowiązującą uznaje się treść niniejszej Umowy.  

 

§11 

PRZEDSTAWICIELE 

 

Strony ustanawiają przedstawicieli dla uzgodnienia technicznych i organizacyjnych 

szczegółów wykonania Umowy, bieżącej koordynacji realizacji Umowy oraz 

dokonywania innych czynności dotyczących zapewnienia należytej realizacji 

Umowy zgodnie w osobach:   

▪ Zamawiający: ___________  tel. ____________, email: _______________ 

▪ Wykonawca: ____________ tel. ____________, email: _______________ 

 

§12 

FORMA I ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Zmiana lub uzupełnienie 

Umowy wymaga formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. 

 



 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:  

a) - załącznik nr 1 – Oferta 

b) – zapytanie ofertowe 

 

3. Niniejsza Umowa z dniem jej zawarcia zastępuje w całości wszelkie uprzednie ustne 

lub pisemne uzgodnienia, porozumienia, oferty i kalkulacje, których zakres pozostaje 

zbieżny z zakresem niniejszej Umowy.  

 

§13 

ADRESY DO KORESPONDENCJI 

 

Strony ustalają poniższe adresy, numery telefoniczne i adresy e-mail do doręczeń 

dla celów realizacji niniejszej Umowy: 

▪ Zamawiający:  

▪ Wykonawca:  

§14 

PRAWO WŁAŚCIWE, POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW I ARBITRAŻ 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa 

polskiego.  

 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania 

postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu 

rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej wierze 

do osiągnięcia porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 

14 (słownie: czternastu) dni od dnia przesłania przez jedną ze Stron wezwania 

do polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może dochodzić roszczenia 

na drodze sądowej.  

 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej właściwy wg siedziby 

Zamawiającego. 

 

4. Strony niniejszej Umowy zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim faktu 

wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie 

prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem 

powszechnym lub sądem arbitrażowym. 

 

§15 

EGZEMPLARZE 

 

1. Umowę niniejszą zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.  

2. Podpisując niniejszą Umowę każda ze Stron oświadcza, że otrzymała taki 

sam egzemplarz Umowy jak niniejszy, zapoznała się z jej treścią i przyjmuje 

ją do wykonania. 

 

 



 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

  

 


