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Załącznik nr 2 – Projekt umowy    

 

 

 

DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR 1/2023  
Z DN. 12.01.2023 R. 

 

Dla zadania pn.: 

„Dostawa i montaż układu sprężarkowego” 

 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ 

 

zawarta w dniu ……………………. roku w Strzakłach pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….zwaną dalej 

„SPRZEDAJĄCY”, reprezentowaną - zgodnie z …………………………………………………, 

którego kopia stanowi Załącznik nr 1 przez:  

 

1. …………………………………………………………………..  

a  

Karol sp. z o.o.   z siedzibą w Strzakłach adres: Strzakły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357779, posiadającą REGON 

142434435, NIP 1132802926 zwaną dalej „KUPUJĄCY”, reprezentowaną przez: 

1. Ewę Brodawka – Prezes Zarządu 

łącznie zwane w dalszej części niniejszej umowy „Stronami” 

 

Strony zawarły umowę sprzedaży urządzeń (w dalszej części zwaną „Umową”) o następującej 

treści: 

 

 



2 
 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność 

………………………………………………, (dalej, jako „przedmiot umowy” lub „Maszyna”), 

których specyfikacja techniczna wraz z opisem wyposażenia stanowi ofertę z dnia 

…………………………… złożone przez sprzedającego stanowiące załącznik nr 2 do Umowy, a 

Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę, o której mowa w § 2 ust. 

1 Umowy.  

2. Kupujący oświadcza, że znane mu są parametry przedmiotu umowy, a Sprzedający oświadcza, że 

są one zgodne z potrzebami Kupującego.  

3. Sprzedający dostarczy przedmiot sprzedaży do miejsca wskazanego przez Kupującego. 

4. W ramach wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz w ramach ceny, o której 

mowa w § 2 ust. 1 umowy Sprzedawca jest zobowiązany, poza wykonaniem przedmiotu umowy, 

również do: 

a. dostawy i montażu przedmiotu umowy we wskazanym miejscu u Kupującego; 

b. uruchomienia zamontowanego przedmiotu umowy; 

5. Z dniem podpisania protokołu odbioru, Sprzedający udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i zbywalnej 

licencji na dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi Maszyny oraz Kupujący nabywa 

własność otrzymanych nośników, na których utrwalono dokumentację techniczną oraz instrukcję.  

§ 2. 

Cena i wartość umowy sprzedaży 

1. Cena przedmiotu umowy wynosi  ……………………….. złotych netto  (słownie: 

……………………………………………… złotych netto  00/100), dalej w treści Umowy jako Cena 

Sprzedaży. Płatność ceny będzie dokonywana w walucie PLN. 

2. Wskazana w § 2 ust. 1 cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) 

według obowiązujących stawek w dacie wystawienia faktury.  

3. W Cenie Sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy zawiera się: 

a. cena przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją techniczną przedmiotu 

opisaną w Umowie i załącznikach do Umowy;  

b. techniczna dokumentacja przedmiotu umowy; 

c. dokument DTR; 

d. deklaracja zgodności; 

e. certyfikat zgodności z normami europejskimi w języku polskim; 

f. instrukcja obsługi przedmiotu umowy w j. polskim – w wersji elektronicznej oraz w wersji 

drukowanej; 
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g. dostawę przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Kupującego; 

h. nadzór rozładunku przedmiotu umowy z samochodu do miejsca wskazanego przez Kupującego;  

i. montaż przedmiotu umowy; 

j. wypoziomowanie; 

k. sprawdzenie podłączenia przedmiotu umowy do mediów (woda, prąd, gaz, próżnia, rury do 

wytworzenia sprężonego powietrza); 

l. uruchomienie przedmiotu umowy, kalibrację przedmiotu umowy; 

m. ustawienie przedmiotu umowy do pracy z produktami Kupującego;                

§ 3 

Terminy oraz sposób płatności 

1. Zapłata ceny następować będzie na podstawie faktur VAT doręczonych Kupującemu na adres 

wskazany w komparycji Umowy oraz/lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: 

……………………. 

2. Zapłata ceny nastąpi na podstawie doręczonych faktur Kupującemu w następujących terminach: 

a. kwota stanowiąca równowartość …..% Ceny Sprzedaży tj. …………………. złotych netto 

(słownie: ………………………….. złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT, płatne w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy – uznana przez Strony, jako 

zaliczka przy zamówieniu. 

b. kwota stanowiąca równowartość …..% Ceny Sprzedaży tj.  ……………………. (słownie:  

………………………………… złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT płatne w 

terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego 

o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.  

3. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy numer 

rachunku………………………………………………………………………………………… 

 Za datę zapłaty uważa się datę wykonania przelewu z rachunku Kupującego.   

§ 4 

Serwis i Gwarancja 

1. Sprzedawca zapewnia Kupującego, że dostarczony przez niego przedmiot umowy jest nowy,  

z materiałów dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej i 

Polski. Wykonany jest z najwyższą starannością, z materiałów najwyższej jakości, zgodnie  

z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki. 

2. Sprzedawca oświadcza, że: 

a. przedmiot umowy będzie wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów, dysponuje 

wysokokwalifikowanym personelem produkcyjnym oraz wysokiej jakości oprzyrządowaniem, 

b. możliwości produkcyjne oraz jakość pracy dostarczonego przedmiotu umowy będą zgodne ze 

specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik do Umowy oraz potrzebami Kupującego, 

c. przedmiot umowy oraz jego części zostaną dostarczone zgodnie z warunkami umowy,  
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d. rysunki techniczne oraz techniczna dokumentacja dostarczona wraz z przedmiotem umowy będą 

wysokiej jakości i będą zapewniały możliwość korzystania w sposób niezakłócony z przedmiotu 

umowy, 

e. przedmiot umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich, nie będzie przedmiotem zastawu 

oraz nie będzie posiadał innych wad prawnych.  

3. Sprzedający zapewnia sprawną pracę przedmiotu umowy przez okres …. miesięcy od dnia, kiedy 

przedmiot umowy został Kupującemu zamontowany i uruchomiony (okres gwarancji). Za dzień 

zamontowania i uruchomienia przedmiotu umowy traktuje się dzień podpisania bezusterkowego 

(bez uwag) protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 

4. Gwarancja obejmuje wszelkie zespoły mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne oraz prace 

montażowe.   

5. W przypadku, gdy w okresie gwarancji: 

a. przedmiot umowy ulegnie uszkodzeniu; 

b. przedmiot nie będzie pracował zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i w załącznikach 

do Umowy; 

c. przedmiot umowy nie osiągnie wydajności określonej w Umowie i załącznikach do Umowy 

Sprzedający w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii naprawi na swój koszt przedmiot 

umowy lub wymieni na nowe uszkodzone elementy. Sprzedający zobowiązuje się do rozpoczęcia  

usuwania usterki nie później niż do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (e-mail) awarii oraz  

zakończenia usuwania usterki w terminie 4 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii (e 

mail). Nowe elementy zostaną dostarczone do Kupującego i zamontowane nie później niż w ciągu 4 

dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się podjąć  

wszelkie proporcjonalne i adekwatne działania w celu jak najszybszego naprawienia przedmiotu  

umowy. W przypadku, gdy Sprzedający przewiduje lub posiada wiedzę, że czas oczekiwania na ww.  

elementy może przekraczać termin 4 dni, Sprzedający zobowiązuje się wdrożyć rozwiązania  

tymczasowe umożliwiające niezakłócone korzystanie z przedmiotu umowy do czasu nadejścia ww.  

elementów lub zaproponuje użycie zamienników o odpowiedniej jakości. Użycie zamienników nie  

powoduje utraty gwarancji.  

6. Zgłoszenie awarii w dniu roboczym po godzinie 16:00 będzie traktowane, jako złożone następnego 

dnia roboczego o godz. 8.00.  

7. Gwarancja obowiązuje na ternie Polski. 

8. Gwarancją nie są objęte: 

a. mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Kupującego; 

b. uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją 

obsługi oraz innymi wydanymi Kupującemu dokumentami; 
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c. naprawy podjęte przez Kupującego we własnym zakresie, chyba, że naprawa zostanie podjęta 

przez Kupującego na podstawie informacji przekazanych przez Sprzedającego, o czym mowa w 

ust. 16; 

d. usterki powstałe ze strony Kupującego w wyniku błędów aplikacji, programowania, infrastruktury, 

konserwacji i obsługi, powstałe z winy Kupującego; 

9.  Gwarancja nie obowiązuje, gdy Kupujący zastosował nie oryginalne narzędzia lub/i części 

zamienne, z wyjątkiem części szybko zużywających się bez pisemnej zgody serwisu 

Sprzedającego. 

10.  Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy gwarancyjnej i biegnie na nowo od momentu 

dokonania naprawy dla części, które zostały wymienione lub naprawione w ramach gwarancji.  

11.   W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6 ze strony 

Sprzedającego na zgłoszenie dokonane przez Kupującego, Kupujący według własnego wyboru 

może dokonać kolejnego zgłoszenia albo zlecić naprawę przedmiotu umowy podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego, na co Sprzedający niniejszym wyraża zgodę, co nie 

skutkuje utratą uprawnień z gwarancji (wykonanie zastępcze).   

12.  Naprawa przedmiotu umowy w okresie gwarancji i w ramach wykonania praw z gwarancji jest 

wykonywane bez wynagrodzenia przez Sprzedającego.   

13.  Wszelkie zgłoszenia awarii lub nieprawidłowości związane z działaniem maszyny będą zgłaszane 

niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres: ………………………………….. Za datę zgłoszenia 

uznaje się datę przesłania e-maila. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Sprzedający 

zobowiązuje się poinformować Kupującego o zmianie. W przypadku braku przekazania informacji 

o zmianie adresu uznaje się, że zgłoszenie zostało dokonane w prawidłowy sposób.  

14.  W przypadku dokonania przez Kupującego jakichkolwiek modyfikacji czy napraw w Maszynie, 

Kupujący może stracić warunki gwarancji, przy czym zastrzeżenie to nie obejmuje sytuacji, gdy 

Kupujący dokonuje naprawy poprzez wykonanie zastępcze opisane w pkt. 13 niniejszego 

paragrafu.  

15.  W razie wymiany części uszkodzonej, okres gwarancji wymienionej części biegnie na nowo. W 

przypadku wymiany części uszkodzonej własność tej rzeczy pozostaje przy Sprzedającym. 

16.  Po okresie gwarancji Sprzedający zapewni obsługę pogwarancyjną na warunkach określonych w 

umowie serwisowej.  

17.  Sprzedający oświadcza, że będzie posiadał przez okres, co najmniej 10 lat od ustania gwarancji 

skład części zamiennych, pozwalający szybko usuwać usterki oraz dokonywać napraw Maszyny.  

18.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy.  

§ 5 

Warunki dostawy, zobowiązania Stron 
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1. Sprzedający zobowiązuje się: 

a. Zawiadomić Kupującego o gotowości dostarczenia i montażu przedmiotu umowy nie później niż 

na 5 (pięć) dni robocze przed terminem dostawy; 

b. Dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Kupującego w terminie nie wcześniej 

niż …………………… r.; 

c. Zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie do dnia ………………………… r.  

2. Po wykonaniu montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy Sprzedający zgłosi Kupującemu 

natychmiast zakończenie prac, zaś Kupujący bezzwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni, 

w dni robocze, dokona odbioru przedmiotu Umowy, chyba, że przedmiot umowy będzie 

wykazywał wady.  

3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

uwag i zastrzeżeń przez obie Strony Umowy po uprzednim  sprawdzeniu prawidłowości działania 

przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia usterek opisanych w protokole zdawczo-odbiorczym Sprzedający 

zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 10-u dni roboczych od dnia ich stwierdzenia. 

Termin ten może zostać przez strony zmieniony za obopólną zgodą. Po usunięciu usterek 

przedmiot umowy będzie ponownie odebrany z czego strony sporządzą  protokół zdawczo-

odbiorczy, nie później niż ………………………..r. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu z pkt. 4 niniejszego paragrafu Kupujący według 

własnego wyboru może dokonać kolejnego zgłoszenia albo zlecić usunięcie usterki przedmiotu 

umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego, na co Sprzedający niniejszym 

wyraża zgodę, co nie skutkuje utratą uprawnień z gwarancji (wykonanie zastępcze).   

6. Kupujący zobowiązuje się: 

a. zapewnić właściwą ilość pomieszczeń, odpowiednich przyłączy mediów i ich odpowiedniej ilości 

(zgodnie z specyfikacją techniczną przedmiotu umowy); 

b. zapewnić sprzęt do rozładunku, media i przyłącza instalacji technicznych i technologicznych; 

c. zapewnić miejsce do przechowywania elementów przedmiotu zamówienia do czasu całkowitej 

instalacji przedmiotu Umowy;  

d. dostarczyć odpowiednią ilość surowca do przeprowadzenia rozruchu technologicznego; 

e. zapewnić dostęp do Internetu, odpowiednie pomieszczenia socjalne i magazynowe dla personelu 

Sprzedającego. 

7. Dostawa oraz montaż Maszyny powinien zostać przeprowadzony w sposób najmniej zakłócający 

funkcjonowanie działalności Kupującego.  

8. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

9. W przypadku przestoju montażu dłuższego niż 7 dni roboczych z przyczyn niezależnych od 

Sprzedającego, Sprzedający będzie miał prawo do wycofania monterów i wyznaczenia nowego 

terminu montażu, przy czym termin zakończenia montażu bez względu na przyczynę przestoju nie 
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może wykraczać poza 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Maszyny 

do Kupującego.  

10. Sprzedający w trakcie montażu i rozruchu przedmiotu umowy prowadził będzie jednocześnie 

szkolenie pracowników Kupującego w zakresie obsługi Maszyny.  

11. Strony zgodnie postanawiają, że korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy  oraz 

niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego dopiero po 

zamontowaniu, uruchomieniu Maszyny oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

12.  Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie koszty związane ze zleceniem transportu oraz jego 

wykonaniem, załadunkiem, montażem, instalacją, rozruchem obciąża tylko i wyłącznie 

Sprzedającego.  

13.  Za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się Sprzedający do wykonania montażu 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedający.  

14.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Kupującego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, a 

dotycząca odpowiedzialności za szkody lub następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

osób lub mienia jest wyłączona, a wyłącznie odpowiedzialnym z tego tytułu jest Sprzedający.  

15.  W przypadku powstania szkód w mieniu Kupującego lub na osobie podczas wykonywania 

transportu, montażu, instalacji, rozruchu, testami aż do czasu odbioru przedmiotu umowy przez 

Kupującego, wyłącznie odpowiedzialnym jest Sprzedający, aż do czasu podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru przez Kupującego. 

16.  Sprzedający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy na warunkach wszystkiego 

ryzyka na czas załadunku, transportu i montażu. 

§ 6 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie 

zobowiązania, które wynika z Umowy, jeżeli niemożliwość ta jest spowodowana siłą wyższą.  

2. Za siłę wyższą uważa się okoliczności, które znacznie utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają 

realizację Umowy, powstałe niezależnie od woli Stron i z powodu okoliczności na które Strona nie 

miała wpływu, w szczególności: strajk, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wypadki komunikacyjne. 

3. Strona, która na skutek działania siły wyższej nie może wykonać umowy, obowiązana jest 

poinformować na piśmie drugą Stronę umowy w terminie 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia siły 

wyższej. Do zawiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. Brak 

takiego zawiadomienia oraz niedostarczenie dowodu na zaistnienie siły wyższej oznaczać będzie, 

że siła wyższa nie zaistniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie wykonała ww. 

obowiązków we właściwym czasie.  

§ 7 
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Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia polegającego na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt b i pkt c Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia, 

chyba, że opóźnienie nastąpiło na skutek wystąpienia siły wyższej. Łączna wysokość kar 

umownych z tytułu opóźnienia w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonanie umowy, 

jakimi Kupujący może obciążyć Sprzedającego nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu 

umowy netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w usuwaniu powstałych usterek w okresie gwarancyjnym Sprzedający 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy 

dzień opóźnienia. Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w związku z usuwaniem 

usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, jakimi Kupujący może obciążyć Sprzedającego nie 

może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu umowy netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi druga Strona, druga Strona zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wartości przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku braku dostawy i montażu przedmiotu umowy w całości przez Sprzedającego w 

terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1c - Kupujący wyznaczy Sprzedającemu dodatkowy termin nie 

dłuższy niż 3 dni, a po upływie terminu dodatkowego – Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy, o 

czym poinformuje Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się w takim przypadku dokonać 

zwrotu wpłaconych przez Kupującego zaliczek w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, odebrania w 

ww. terminie odbioru wszystkich urządzeń (przedmiot Umowy), które dostarczył do Kupującego 

na swój koszt i ryzyko. Za każdy dzień zwłoki w odbiorze urządzeń, Kupujący ma prawo do 

naliczania kosztów przechowywania w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu Umowy za każdy 

dzień opóźnienia.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Kara umowna płatna jest na pisemne wezwanie w terminie wskazanym w wezwaniu.  

7. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych związanych z niedotrzymaniem terminów kontraktowych 

nie zwalnia Stron z obowiązku realizacji Umowy.  

8. W przypadku opóźnienia terminu dostawy przedmiotu umowy, Sprzedający zobowiązany jest do 

pisemnego poinformowania Kupującego z 5 (pięć) dniowym wyprzedzeniem o zmianie terminu 

dostawy. Okoliczność ta nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Sprzedającego kary umownej 

określonej w § 7 ust. 1 Umowy.  

9. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 

poniesionej szkody, ponad wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.  

§ 8 
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Prawo do odstąpienia od Umowy 

1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy: 

a. którekolwiek z oświadczeń Sprzedającego okażą się nieprawdziwe; 

b. zaistnieją po stronie Sprzedającego podstawy do otwarcia wobec majątku jego spółki postępowania 

upadłościowego, układowego lub sanacyjnego itp.; 

c. Sprzedający będzie opóźniał się z wykonaniem przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż jeden 

miesiąc; 

d. Sprzedający nie wykona innych ciążących na nim ustawowych lub umownych zobowiązań. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od niniejszej umowy powinno zostać złożone przez 

Kupującego Sprzedającemu na piśmie w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym Kupujący dowiedział 

się o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy.  

§ 9 

Oświadczenia i zapewnienia 

1. Sprzedający oświadcza, że: 

a. Posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę i doświadczenie oraz wykwalifikowany 

personel do wykonania przedmiotu umowy, zaś jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny 

gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 

b. Dokonał oględzin miejsca montażu przedmiotu umowy i skonfiguruje przedmiot umowy jako 

całość linii przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej powierzchni u Kupującego; 

c. Istniejące ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodny rozładunek, transport oraz montaż 

przedmiotu umowy, 

d. Rozładunek, transport, przemieszczanie po terenie Kupującego przedmiotu umowy nie będzie 

wymagało demontażu, przebudowy, rozbudowy części lub całości istniejących konstrukcji, a 

istniejąca infrastruktura u Kupującego pozwala na podłączanie przedmiotu bez istotnej ingerencji 

w istniejącą konstrukcję, nie wymaga zwiększenia przydziału mocy, rozprowadzenia instalacji 

wodnej lub elektrycznej, 

2. W ciągu 7 dni roboczych od daty montażu i technologicznego rozruchu przedmiotu umowy nie 

później niż do …………………………..r. w miejscu wskazanym przez Kupującego,  

Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu; 

a. Instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim – w wersji elektronicznej oraz w wersji 

drukowanej kolorowej; 

b. Dokumentację techniczną maszyny zawierającą schematy elektryczne, wykaz części zamiennych – 

w wersji drukowanej kolorowej; 

c. Certyfikat zgodności z normami europejskimi w języku polskim lub języku angielskim – w wersji 

drukowanej kolorowej.  
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d. Dokument gwarancji. W przypadku braku wydania przez sprzedającego odrębnego dokumentu 

gwarancji strony zgodnie ustalają, że niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.  

§ 10 

Osoby do kontaktu 

1. Osoba kontaktowa i upoważniona do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Umowy do 

bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy ze strony Sprzedającego: 

……………………………………….. telefon: ………………………….. , e-mail: 

……………………… 

2. Osoba kontaktowa i upoważniona do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Umowy do 

bieżących kontaktów związanych z realizacją ze strony Kupującego: Marcin Mironiuk telefon: 

83 373 10 17 wew. 40, e –mail: m.mironiuk@zpm-karol.pl, telefon 500 071 856 

3. Odwołanie osób wymienionych w § 10 ust. 1 i 2 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli 

wymaga pisemnego powiadomienia i musi nastąpić jednocześnie. Zmiana taka nie pociąga za sobą 

konieczności zmiany Umowy. W przypadku zaniechania wypełnienia obowiązku, o którym mowa 

powyżej, Strony ustalają, że zawiadomienie wysłane na ww. adres jest skuteczne, a skutki takiego 

zgłoszenia obciążają Stronę, która zaniechała obowiązku informacyjnego. 

4. Każda ze stron Umowy jest Administratorem danych jego pracownika wskazanego, jako osoba 

kontaktowa. 

§ 11 

BHP 

1. Sprzedający oświadcza, że jego pracownicy realizujący przedmiot umowy na terenie Zakładu 

Kupującego będą posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie, będą właściwie 

przeszkoleni i wyposażeni w zakresie przepisów BHP oraz będą posiadać wszelkie uprawnienia 

niezbędne do wykonywania prac objętych umową.  

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie Zakładu Sprzedającego w 

miejscu wykonywania przez osoby (pracowników/ zleceniobiorców/ przyjmujących zamówienie 

prac), którymi posługuje się do realizacji przedmiotu umowy Sprzedający, obciążają 

Sprzedającego. Sprzedającego obciążają też obowiązki utrzymania porządku w czasie trwania prac 

oraz uprzątnięcia terenu prac po ich zakończeniu.  

3. Niezbędne przerwy lub utrudnienia w funkcjonowaniu Zakładu Kupującego, wynikające z 

technologii wykonywanych prac, będą uzgadniane z Kupującym tak, aby można je było ograniczyć 

do minimum, a jednocześnie zapewniały ciągłość prac montażowych.  

§ 12 

Postanowienia dodatkowe 

mailto:m.mironiuk@zpm-karol.pl
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1. Wszelkie postanowienia Umowy podlegają prawu polskiemu należy je interpretować z 

poszanowaniem interesów obu Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane w 

obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie uregulowanym niniejszą Umową. 

2. Spory, jakie mogą wynikać między Stronami Umowy w związku z jej wykonaniem, będą 

rozstrzygane przede wszystkim w trybie polubownym. Strony Umowy zobowiązują się dążyć w 

dobrej wierze do zakończenia wszelkich sporów między nimi ugodą. Wszelkie spory 

nierozstrzygnięte w drodze polubownej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 

Kupującego.  

3. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy winna być kierowana na adresy Stron 

wskazane na wstępie Umowy. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie 

poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 

korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń; dwukrotnie 

awizowanie przesyłki ma skutek jej doręczenia.  

4. Strony postanawiają, że treść i warunki Umowy mają charakter poufny i nie będą ujawnione 

osobom trzecim, za wyjątkiem osób i podmiotów działających w ramach obowiązującego prawa.  

5. Sprzedający nie może przenieść obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Sprzedającego. Udzielenie zgody przez Kupującego nie wyłącza 

odpowiedzialności Sprzedającego za działania lub zaniechania osób trzecich.  

6. Sprzedający odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy lub podwykonawców jak z 

własne działania lub zaniechania.  

7. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach wskazanych w Ogłoszeniu o przetargu nr 

……….. z dnia ……………... 

8. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej 

wersji językowej, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.  

9. Prawem umowy jest prawo polskie. 

10. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że są uprawnione do zawarcia niniejszej umowy. 

12. Umowa wchodzi w życie w dzień podpisania 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – CEIDG/ KRS Sprzedającego; 

Załącznik nr 2 – Oferta sprzedającego z dnia …………………..; 

Załącznik nr 3 –  protokół zdawczo-odbiorczy-wzór 
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       W imieniu Sprzedającego:                               

                                                                                

_____________________________ 

                                         

             W imieniu Kupującego:  

 

        _______________________________ 

 

 

 


