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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dn. 10.10.2019 r. – Główne postanowienia umowy  

 

 

Zadanie pn. „DOSTAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM I SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI, 

KONFIGURACJI I WDROŻENIA” 
 

 

 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ___________  r. 
 
pomiędzy: 
 
___________ 

 

zwanym dalej:  „Zamawiającym”,  

 
a  
 
___________ 
 
zwanym dalej „Sprzedającym”. 
 

 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zamawia a Sprzedający zobowiązuje się do dostawy systemu zarządzania 
magazynem i sprzętu oraz dokonania instalacji, konfiguracji i wdrożenia dla potrzeb realizacji 
obsługi magazynu wysokiego składowania typu mroźnia w zakładzie Zamawiającego zgodnie z 
Ofertą Sprzedającego z dnia ___________ oraz zgodnie z warunkami ujętymi w Zapytaniu 
ofertowym z dnia 10.10.2019 r. dla zadania pn. „Dostawa systemu zarządzania magazynem i 
sprzętu wraz z usługą instalacji, konfiguracji i wdrożenia”.  

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia przedmiotu umowy  
w zakładzie Zamawiającego zlokalizowanym przy ul. Leszczyńskej 28, 64 - 115 Święciechowa.    

 
§ 2 

Cena przedmiotu umowy 
 

1. Cena przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: ___________ (słownie: ___________) netto 
plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przepisami. 

 
§ 3 

Warunki płatności:  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się opłacić kwotę określoną w § 2 w następujących ratach: 
a) I rata w wysokości 50% wartości netto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, na podstawie 

faktury VAT. Do kwoty doliczony zostanie podatek VAT. 

b) II rata w wysokości 50% wartości netto w ciągu 7 dni po zakończeniu dostawy oprogramowania 
i sprzętu wraz z usługą instalacji, konfiguracji i wdrożenia przedmiotu umowy w zakładzie 

Zamawiającego, na podstawie faktury VAT. Do kwoty doliczony zostanie podatek VAT. 
2. Płatności - przelew do banku na konto: ___________ 
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3. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona po otrzymaniu zaliczki przez Sprzedającego a faktura 
końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego 
dokonanie bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe  
za opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830). 

5. Sprzedający zastrzega sobie na przedmiocie umowy prawo własności aż do całkowitej zapłaty 
ceny przez Zamawiającego.  

6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT oraz Zamawiający 
upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu. 

 
§ 4 

Terminy  
 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia (termin odbioru końcowego bez usterek): 
do ___________  

2. Sprzedający ma prawo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ilość dni 
opóźnienia płatności I raty, o której mowa w § 3 pkt 1 ppk a). 

 
§ 5 

Warunki dostawy i  montażu  
 

1.  W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport sprzętu we wskazane miejsce, 
zainstalować, zintegrować i uruchomić system zarządzania magazynem i sprzęt oraz przeszkolić 

użytkowników (co najmniej trzy osoby). 
2. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, prowadzenia prac budowlanych  

i instalacyjnych dotyczących obiektu, w którym nastąpi montaż przedmiotu umowy. Sprzedający 
zobowiązuje się do współpracy i koordynacji wykonywanych działań z wykonawcą robót 
budowlanych i elektrycznych oraz wykonawcą instalacji chłodniczej. 

3. Zamawiający powiadomi o możliwym terminie rozpoczęcia prac Sprzedającego 7 dni przed 
planowanym terminem instalacji. 

4. Sprzedający niezwłocznie po wykonaniu instalacji powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac. 
Zawiadomienie to obliguje Zamawiającego do ustalenia daty przystąpienia do odbioru końcowego 
w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty powiadomienia o gotowości do podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego.  

5. Wszelkie ryzyka związane z użytkowaniem przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego  
po podpisaniu protokołu odbioru. 

6. Dostawca dostarczy zamawiającemu przed odbiorem końcowym licencje oprogramowania. 
 

§ 6 
Gwarancja 

 
1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest dobrej 

jakości i pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych. 
2. Dokument „Gwarancja” uzgodniony pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 
3. Okres gwarancji wynosi ………………….. licząc od dnia kiedy przedmiot umowy został 

przekazany Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym. 
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy. 
5. Celem wykonania naprawy w okresie gwarancji personel Sprzedawcy uzyska niczym 

nieograniczony dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy. 
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (niestosowania się 

użytkownika do instrukcji obsługi lub niezgodnego z zastosowaniem użytkowania zainstalowanych 
urządzeń, dopuszczenia do napraw osób nieupoważnionych przez Sprzedawcę). 

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy poza naprawą bądź wymianą wadliwych elementów przedmiotu 
zamówienia nie obejmuje innych szkód, w tym utraconych przez Zamawiającego zysku i strat 
pośrednich. 

8. Strony wyłączają odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
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9. Gwarancja wygasa automatycznie jeśli Zamawiający zaniecha wykonywania przeglądów 
okresowych co 12 miesięcy. 

§ 7 
Siła wyższa 

 
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy, jeżeli jest ono następstwem okoliczności Siły Wyższej. Jako Siłę Wyższą 
rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy jako zdarzenie zewnętrzne  
i nadzwyczajne, którego wystąpienia strona nie była w stanie przewidzieć ani mu zapobiec,  
w szczególności takie jak: wojny, zamieszki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne 
zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki.  

2. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły 
Wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę o takim fakcie. Druga strona powinna 
być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli 
wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, strony powinny wspólnie zadecydować  
o dalszym obowiązywaniu umowy. 

 
§ 8 

Zmiana umowy 
 

1. Zmiana umowy jest możliwa w zakresie terminu określonego w § 4 pkt 1, gdy wykonanie umowy 
w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym gdy zmiana terminu wynika  
z konieczności dostosowania harmonogramu wykonania przedmiotu umowy do innych działań 
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w związku z rozbudową zakładu, o której 
mowa w Zapytaniu ofertowych z dnia 10.10.2019 r. 

 
§ 9 

Kary 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego, zgodnego z § 4 pkt 1, dostarczenia przedmiotu 
umowy. W przypadku opóźnienia Sprzedawca powiadomi pisemnie Zamawiającego  
o przyczynach opóźnienia oraz określi ostateczny termin dostawy. Zamawiającemu przysługuje 
prawo do potrącenia z należności przysługujących Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,1 % 
za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 2. 

2. Nie wyklucza się możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli kara umowna nie pokryje całości szkody poniesionej przez Stronę. 

 
§ 10 

Postanowienia ogólne: 
 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty za wykonane już czynności przez Sprzedającego lub zamówione 
przez Sprzedającego urządzenia u producenta. Sprzedający zaś jest zobowiązany do wydania 
wykonanych elementów do dnia odstąpienia od umowy. Rozliczenie stron z tytułu odstąpienia od 
umowy następuje w ciągu 14 dni.  Zamawiający zachowuje w takim wypadku prawo do 
bezpłatnego montażu w ramach umowy w dodatkowo uzgodnionym terminie. Po upływie terminu 
3 miesięcy montaż staje się przedmiotem odrębnej umowy. 

2.  Strona, która bez ważnej przyczyny odstąpi od umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie 
odszkodowanie w wysokości 50 % wartości umowy określonej w § 2. 

3.  W przypadku, gdy z winy Zamawiającego nie będzie możliwości wykonania montażu w ustalonym 
terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo do uzyskania płatności wskazanej w § 3 pkt 1 ppk b)  
w terminie 7 dni od daty planowanego zakończenia montażu, o którym mowa w § 4 pkt 1.  

4.  Strony oświadczają, że są należycie reprezentowane w niniejszej umowie zgodnie z Krajowym 
Rejestrem Sądowym, wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym 
rejestrem. 

5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

6.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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8.  Integralną częścią niniejszej umowy są: Oferta Sprzedającego z dnia ___________ oraz 
Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2019 r.  

9.  W przypadku wystąpienia sporów będą one rozstrzygane przez Sąd miejscowo i rzeczowo 
właściwy dla siedziby Powoda. 

 
 
 
 
  ....................................... .............................. 
    
   Sprzedający  Zamawiający 
 

 


