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Umowa nr ……. 

 

Zawarta w dniu  ….-….- 2020 w Końskich pomiędzy: 

GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Końskich, 

ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie, posiadającym nr KRS 0000541294, REGON 360670693, NIP 6581982886, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dariusz Młodawski – Prezes Zarządu 

a 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………… 

 

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania 

ofertowego z dn. ……………. r. dotyczącego realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego 

innowacyjnego worka filtracyjnego” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące zadania: 

1) Dostawa urządzeń składających się na system alarmowy, montaż i uruchomienie systemu alarmowego – 

1 komplet 

2) Dostawa urządzeń składających się na system monitoringu wizyjnego CCTV IP, montaż i uruchomienie 

systemu monitoringu – 1 komplet. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa oferta Wykonawcy, której kserokopia stanowi załącznik nr 1 

do umowy. 

§2 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w niniejszej Umowie w szczególności do: 

1) Dostarczenia Przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy. 

2) Dostarczenia Przedmiotu Umowy identycznego pod względem specyfikacji ze złożoną ofertą z dnia 

…………… r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3) Dostarczenia Przedmiotu umowy na własny kosz. 

4) Dostarczenia, montażu i uruchomienia Przedmiotu Umowy w terminach i czasie ustalonym 

z Zamawiającym. 

5) Przekazania Zamawiającemu, o ile dotyczy, np. niezbędnych licencji, kart gwarancyjnych, certyfikatów, 

świadectw jakości, instrukcji obsługi. 
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2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad i praw osób trzecich, w pełni sprawny 

oraz spełnia parametry techniczne, technologiczne i jakościowe określone w specyfikacji przedmiotu 

zamówienia; 

2) Przedmiot umowy spełnia wszelkie normy, wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi 

przepisami. 

3. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 z należytą starannością 

i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia szkody 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania mające na celu uniknięcie lub zminimalizowanie 

powstającej szkody. 

§3 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Udostępnienia Wykonawcy miejsca i obiektu do wykonania Przedmiotu umowy. 

2) Przyjęcia dostawy i umożliwienia montażu Przedmiotu umowy w czasie uzgodnionym przez Strony. 

3) Przystąpienia do odbioru Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

4) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

§4 

Warunki realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy do dnia ……… r. 

2. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym wykonaniu wszystkich prac objętych umową i zostanie 

potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony lub osoby przez nie upoważnione. 

3. Datą zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, jest dzień faktycznego zakończenia dostawy, montażu 

i uruchomienia systemów stwierdzony ustaleniami protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Przedmiot Umowy będzie dostarczony i zamontowany wewnątrz i na zewnątrz budynku produkcyjnego 

z częścią socjalno-biurową (budynek aktualnie w trakcie budowy), położonego na działce nr 1247 w obrębie 

ewidencyjnym 0018 Kornica w miejscowości Kornica przy ul. Kuźniczej 14, 26-200 Końskie. 

5. Za datę sprzedaży uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub poszczególne jego części zawierają wady lub w inny sposób 

odbiegają od wymagań określonych niniejszą umową, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru 

i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin usunięcia wad lub doprowadzenia przedmiotu umowy 

do stanu zgodności z umową. 
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§5 

Wynagrodzenie 

 

1. Za zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 

brutto: ………………. zł (słownie: ………….), w tym ……. zł netto i ……………… zł podatku VAT. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 może zostać zmienione. 

Zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku 

VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą umową realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, 

że akceptując powyższe wynagrodzenie uwzględnił wszystkie warunki i okoliczności mające lub mogące mieć 

wpływ na jego wysokość i nie będzie domagał się podwyższenia wskazanego w §5 ust. 1 wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu i odebraniu przez Zamawiającego bez wad Przedmiotu 

umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury dotyczącej wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 będzie podpisany 

obustronnie protokół odbioru bez wad Przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 2. 

6. Płatność, o której mowa w §5 ust. 1 będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w terminie 14 dni, chyba że został wskazany inny termin na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu 

rachunek Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: 6581982886. 

§6 

Gwarancja i serwis 

 

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres ….. miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji usunąć na własny koszt wszelkie awarie/usterki, naprawić 

lub wymienić wadliwe części, podzespoły lub urządzenia. 

3. Czas reakcji serwisu – okres od momentu zgłoszenia awarii/usterki do momentu podjęcia przez Wykonawcę 

pierwszych czynności naprawczych zmierzających do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego w okresie 

gwarancji awarii/usterki – wynosi ….. godzin. W bieg tych terminów nie wlicza się sobót, niedziel i dni 

ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dokonuje zgłoszenia awarii/usterki telefonicznie pod nr tel. ……….. 

lub e-mailem na adres: ………….. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych 

wskazanych w §6 ust. 3 w terminie do 48 godzin od zaistnienia takiej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia usterki/awarii maksymalnie do 5 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia. 

mailto:service@hs-maschinentechnik.de
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6. Niezależnie od roszczeń wynikających z warunków udzielonej gwarancji Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

§7 

Warunki końcowe 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin 

opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 

do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 ze zm.). 

5. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§8 

Załączniki 

Integralną część umowy stanowi załącznik: 

1. Kserokopia Formularza oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


