
 

Zał. Nr. 1 

Umowa sprzedaży - wzór  

 

zawarta dnia _______ 2021 roku w _________ w oparciu o przeprowadzone postępowanie nr 

1/2021 wszczęte na podstawie Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2021, pomiędzy: 

 

1. Mariuszem Gagatkiem, zam. ul. ____________, PESEL: ________, NIP: _________ 

2. Sylwestrem Stalmach, zam. ul. _____________, PESEL: ________, NIP: ________ 

działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą INOX-STEEL Mariusz Gagatek, 

Sylwester Stalmach s.c., ul. Sądecka 25, 32-800 Brzesko, wpisana do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8691982150, REGON: 

122960872 (aktualny wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 1 do nin. umowy),  

zwani dalej “Zamawiającymi” lub “Stroną” 

 

a 

3. ________________________, 

 

zwanego dalej “Wykonawcą” lub “Stroną”, 

 

zwane dalej łącznie “Stronami”.  

 

§ 1. Postanowienia wstępne. 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiających 

pisemnej oferty Wykonawcy z dnia ________ 2021 roku, złożonej w postępowaniu nr 

1/2021 na “Dostawę, montaż i uruchomienie  sterowanej CNC hydraulicznie prasy 

krawędziowej o mocy max. 7,5 kW oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi 

prasy”, zrealizowanego na podstawie Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w 

ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwana dalej “Umową”. 

2. Zamawiający oświadczają, że środki przeznaczone na poczet niniejszego zamówienia, 

uzyskali w drodze udzielonego wsparcia NORW.00.00.00. - oś priorytetowa 19 



 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, działanie 19.1. Nowe Produkty  

i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1. Technologie przyjazne środowisku - Green growth 

(nr umowy o dofinansowanie projektu: UWP-NORW.19.01.01-12-0021/20-00). 

3. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Zapytanie 

ofertowe wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy stanowi jego własność i wolny 

jest od obciążeń osób trzecich.  

5. Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie jest prowadzone wobec 

nich żadne postępowanie egzekucyjne, postępowanie upadłościowe, postępowanie 

układowe i postępowanie restrukturyzacyjne.  

6. Zamawiający oświadczają, że są właścicielami rachunku bankowego, przeznaczonego 

na rzecz prowadzonej działalności w ramach spółki cywilnej pod nazwą - INOX-

STEEL Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach s.c., pod numerem: ________________ 

7. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego o numerze: 

________________ 

 

§ 2. Przedmiot umowy. 

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiających własność sterowanej CNC hydraulicznie prasy krawędziowej, zwana 

również dalej: “przedmiotem Umowy”, szczegółowo opisanej w załącznikach do 

niniejszej Umowy, oraz wydać mu przedmiot Umowy, natomiast Zamawiający 

zobowiązują się odebrać przedmiot Umowy i zapłacić Wykonawcy ustaloną cenę.  

 

§ 3. Czas zawarcia Umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 

2021 roku.  

2. Zamawiający wskazują, że czas trwania umowy jest związany bezpośrednio  

z koniecznością terminowego wydania środków, pochodzących z dofinansowania  

w ramach udzielonego wsparcia NORW.00.00.00. - oś priorytetowa 19 Norweski 

Mechanizm Finansowy 2014-2021, działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje, 

poddziałanie 19.1.1. Technologie przyjazne środowisku - Green growth (nr umowy  

o dofinansowanie: UWP-NORW.19.01.01-12-0021/20-00). 

 

 



 

§ 4. Wartość przedmiotu zamówienia 

1. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi _____________ PLN (słownie: 

_______________ złotych) brutto. 

2. Z uwagi na czas trwania niniejszej umowy, Zamawiający nie przewiduje waloryzacji 

wartości przedmiotu zamówienia.  

 

§ 5. Dostarczenie przedmiotu Umowy 

 

1. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu 

Umowy Zamawiającym do dnia 31 grudnia 2021 roku, do siedziby Zamawiających 

______________ 

2. Odbioru przedmiotu Umowy dokonają Zamawiający lub upoważnione przez nich 

osoby, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 

3. Dostawa przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona spisaniem przez Zamawiających 

lub upoważnione przez nich osoby, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, wraz  

z Wykonawcą, protokołu zdawczo-odbiorczego.  

4. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu Umowy, strony Umowy stwierdzą wady lub braki, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia, w terminie 

uzgodnionym w protokole zdawczo-odbiorczym, przez obie Strony. W takim 

przypadku, terminem odbioru całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 

1 nin. Umowy, jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.  

5. W ramach dostawy przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zamontowania i pierwszego uruchomienia przedmiotu Umowy i przeprowadzenia 

szkoleń Zamawiających oraz pracowników Zamawiających w zakresie obsługi 

przedmiotu Umowy.  

6. Z chwilą dostarczenia przedmiotu Umowy, na Zamawiających przechodzą korzyści i 

ciężary związane z przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia przedmiotu Umowy. 

 

§ 6. Zapłata ceny 

1. Zapłata ustalonej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, dokumentującej dostawę przedmiotu Umowy, w formie przelewu 

bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w § 1 ust. 7 niniejszej 

Umowy. 



 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania ceny zapłaty na rachunku bankowym 

Wykonawcy.  

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy przekazania 

Zamawiającym przedmiotu Umowy, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.  

4. W razie stwierdzenia wad i braków przedmiotu Umowy, podstawą do wystawienia 

faktury VAT będzie protokolarne potwierdzenie, dostarczenia przedmiotu Umowy 

Zamawiającym po usunięciu wad i braków. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Zamawiający zobowiązani będą solidarnie do 

zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, liczonego od dnia wymagalności 

wskazanego na fakturze VAT, wystawionej przez Wykonawcę.  

 

§ 7. Rękojmia 

1. Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiających w razie stwierdzenia wady 

fizycznej i prawnej przedmiotu Umowy.  

2. W razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy, Zamawiający są zobowiązani 

do powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wady fizycznej przedmiotu umowy, 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, pisemnie na adres Wykonawcy 

wskazany w preambule niniejszej Umowy lub za pośrednictwem adresu mailowego: 

________________ 

3. Zamawiający w razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy, mogą żądać usunięcia 

wady lub wymiany przedmiotu Umowy na wolną od wad. W razie braku zrealizowania 

przez Wykonawcę żądania, Zamawiający będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o 

obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad lub 

usunięcia wady w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu 

wady, a następnie dostarczenia, ponownego montażu i uruchomienia przedmiotu 

Umowy, na własny koszt.    

5. Termin przedawnienia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 

2 lata.  

6. W czasie biegu terminu gwarancji, termin przedawnienia uprawnień z tytułu rękojmi 

nie biegnie.  

 

 

 



 

§ 8. Gwarancja 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca udziela Zamawiającym gwarancji, obejmującą 

przedmiot Umowy, na czas, co najmniej, 24 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia 

przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiających i podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.  

2. W razie stwierdzenia wad lub braków, w chwili podpisywania protokołu zdawczo-

odbiorczego, termin gwarancji nie biegnie. W tej sytuacji, za początek biegu terminu 

gwarancji uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającym przedmiotu Umowy bez 

stwierdzonych usterek i wad.  

3. W ramach uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającym przysługuje 

uprawnienie do żądania obniżenia ceny, wymiany przedmiotu Umowy na wolny od 

wad i jego naprawy. 

4. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

zdemontowania wadliwego elementu przedmiotu Umowy, względnie demontażu 

całego przedmiotu Umowy. Powyższa czynność zostanie wykonana w ciągu 3 dni 

roboczych od momentu otrzymania od Zawiadamiających zgłoszenia usterki lub awarii 

przedmiotu Umowy.  

5. Zgłoszenie uszkodzenia lub awarii przedmiotu Umowy, powinno zostać dokonane  

w ciągu 3 dni od daty jego stwierdzenia, pisemnie lub w drodze elektronicznej na adres 

mailowy: ___________ 

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponownego montażu wymienionych lub 

naprawionych elementów przedmiotu Umowy, na własny koszt.  

7. W razie wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad lub dokonania jego naprawy, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad przedmiotu 

Umowy lub ponownego montażu naprawionego lub wymienionego elementu.  

 

§ 9. Zabezpieczenie udzielane przez Wykonawcę 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

udzielenia zabezpieczenia w postaci posiadania przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej 

ubezpieczenia wynoszącej min. 1.000.000 zł, obejmującej ochroną ubezpieczeniową 

wykonanie niniejszej umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającym dokument potwierdzający 

udzielenie zabezpieczenia, z chwilą podpisania niniejszej Umowy.  



 

§ 10. Kary umowne 

1. W razie zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu Umowy do siedziby 

Zamawiającego, Zamawiającym przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % 

wartości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, płatna na rachunek bankowy 

Zamawiających, wskazany w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy, bez kierowania odrębnego 

wezwania. 

2. W razie zwłoki Zamawiających w odbiorze przedmiotu Umowy od Wykonawcy, 

Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki, płatny na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany w § 1 ust. 7 niniejszej Umowy, bez kierowania odrębnego wezwania. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 

Wykonawcę, Zamawiający ponieśli szkodę, w kwocie przewyższającej zastrzeżone  

w § 6 ust. 1 kary umowne, Zamawiający mogą żądać naprawienia szkody w kwocie 

przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

2. Umowa została sporządzona w języku polskim. 

3. Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy 

na osoby trzecie.  

5. Oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami są integralną częścią 

niniejszej Umowy.  

6. W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej umowie, zastosowanie mają 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

7. W razie zmiany danych kontaktowych którejkolwiek ze stron, Strona jest zobowiązana 

niezwłocznie do powiadomienia drugie strony o dokonanej zmianie. Brak 

zawiadomienia drugiej Strony, prowadzi do uznania za skutecznie doręczoną wszelką 

korespondencję przesłaną na adres wskazanych w preambule Umowy.  



 

8. Dla rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów wynikłych w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy, sądem właściwym będzie sąd właściwy 

miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego.  

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

1. 

2.  

 

__________, dnia _______ 2021 roku 

 

Załączniki: 

1. wydruk z CEIDG; 

2. Zapytanie ofertowe; 

3. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  


