
  
 

 

 

 

WZÓR - Załącznik nr 2   

UMOWA numer:                              . 

 
Umowa zawarta w dniu                                  2021 roku w (96-313) Budy Grzybek, pomiędzy Stronami: 

KWAZAR Corporation Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Budy Grzybek, NIP: 5291645708, 
Regon: 017426562, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000088355 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 4 100 000.00 złotych,   

reprezentowanym przez:  

1. Bartosza Przybylskiego – Prezesa Zarządu Kwazar Corporation Sp. zo.o., 
 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
 
                                                        , z siedzibą przy ul.                                     ,                                              , NIP:                        , 
Regon:                               , zarejestrowaną pod numerem KRS                        w                                                                               , 
kapitał zakładowy:                                złotych,   

reprezentowanym przez:  
 

1.                                                                                                  . 
 
- zwana w dalszej części umowy Dostawcą. 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytlaczarko/rozdmuchiwarki typ:                           model:                          w 
ilości 1 sztuki zwanej w dalszej części Umowy łącznie przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w Załączniku nr 1 Oferta na dostawę maszyny do 
formowania rozdmuchem wraz z osprzętem. 

3. Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy.  
3.1. Zamawiający dopuszcza dostawę używanego przedmiotu umowy pod warunkiem, iż Dostawca wykona 

przegląd techniczny potwierdzający gotowość do pracy przedmiotu umowy. 
4. Przedmiot umowy musi posiadać znak CE bądź deklarację zgodności z dyrektywami unijnymi dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia posiadającego certyfikat zgodności CE. 
5. Przedmiot umowy musi posiadać dokumentację techniczną i instrukcje użytkowania w języku polskim.  
6. Dostawa realizowana będzie na potrzeby projektu UE pod nazwą: „Wdrożenie innowacji procesowej i 

produktowej w Kwazar Corporation Sp. zo.o.” – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PARP) dla Osi 
Priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek, nr wniosku: POIR.03.02.01-14-0062/21. 

7. Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu umowy do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, 
zlokalizowanego pod adresem 96-313 Budy Grzybek, ul. Chełmońskiego 144. 

8. W przypadku, kiedy w umowie jest podany termin w dniach bez wskazania na ich rodzaju, rozumie się przez 
to dni kalendarzowe. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 

 
 



  
 

 

 

 
§ 2 

CZAS WYKONANIA UMOWY 
       Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie                              dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy. 

§ 3 
WARTOŚĆ UMOWY 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną dostawę określoną w Załączniku nr 1 Zamawiający zapłaci 
Dostawcy wynagrodzenie w kwocie                      netto PLN  + 23% podatku VAT ( słownie:                                                                                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                             ). 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada cenie ofertowej zawartej w złożonej przez Dostawcę 
ofercie.  

3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dostarczenie do 
miejsca przeznaczenia wytlaczarko/rozdmuchiwarki typ:                           model:                          w ilości 1 
sztuki.  

4. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty 
za transport, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, przegląd 
techniczny potwierdzający gotowość do pracy maszyny, konserwacje i naprawę przedmiotu umowy, 
uruchomienie. 

5. Należność o której mowa w § 3 pkt.1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w następujący sposób: 

5.1. Płatność końcowa: 100 % wynagrodzenia - przelew w ciągu 7 dni od sporządzenia końcowego, 
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5.2. Przy czym podstawą do zapłaty jest dostarczenie przez Dostawcę do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury oraz odbioru. 

6. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
1. Nie później niż na trzy dni przed planowaną dostawą, Dostawca zawiadomi Zamawiającego o dokładnym 

terminie dostawy. Termin ten powinien być zgodny z terminem podanym w § 2 Umowy. Dostawa będzie 
miała miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.   

2. Miejsce dostawy: KWAZAR Corporation Sp. z.o.o., ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Budy Grzybek,  
3. Termin realizacji zamówienia maksymalnie                   dni roboczych od zawarcia umowy. Za dni robocze 

uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 
4.  Przedmiot zamówienia powinien posiadać dokumentację techniczną i instrukcje użytkowania w języku 

polskim. 
5. Zobowiązuję się do przygotowania dokumentacji niezbędnej do odbioru przedmiotu zamówienia.  
6. Wada przedmiotu umowy powinna być usunięta w siedzibie Zamawiającego w (96-313) Budy Grzybku. 

W przypadku potrzeby dokonania usunięcia wady w innym miejscu Dostawca odbierze oraz dostarczy 
przedmiot umowy z powrotem na własny koszt i ryzyko.  

7. Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

8. W zakresie realizacji Umowy ustala się następujących koordynatorów: 
8.1. Ze strony Zamawiającego –    
8.2. Ze strony Dostawcy  –     

 
§ 5 

GWARANCJA 



  
 

 

 

1. Na przedmiot umowy zostanie udzielona gwarancja jakości na okres            lat. Okres gwarancji liczy 
się od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego . 

2. W okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązany jest zapewnić przyjazd ekipy serwisowej w ciągu  max. 
8 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego. Maksymalny czas usunięcia awarii  lub wady wynosi 
48 godzin. Po bezskutecznym upływie 48 godzin Zamawiający może dokonać koniecznych napraw 
samodzielnie lub wezwać zewnętrzny serwis specjalistyczny , przy czym Dostawca będzie zobowiązany 
do pokrycia wszelkich dokumentowych wydatków związanych z wezwaniem i przyjazdem ekipy 
serwisowej nawet, jeżeli  okaże się, że usunięcie awarii nie podlega gwarancji. 

3. Jeżeli w wykonaniu gwarancji zostanie dostarczony zamiast wadliwego przedmiotu umowy, przedmiot 
umowy wolny od wad albo dokonana zostanie istotna naprawa przedmiotu umowy, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub naprawy przedmiotu 
umowy. Zapis ten stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy Zamawiający 
nie mógł z niego korzystać. 

4. Dostawca zobowiązuje się zagwarantować możliwość przeglądów serwisowych urządzeń przez okres 5 
lat liczonych od odbioru.  

5. Dostawca zobowiązuje się zagwarantować dostępność części zamiennych w tym także części 
szybkozużywających się, w okresie minimum 5 lat od dnia odbioru . 

                          
§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1.1. w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Dostawcę, w szczególności niedotrzymania 

terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2. 
1.2. jeśli Dostawca nie wykona w całości lub w części zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 i w 

Załączniku nr 1.  
1.3. jeśli Dostawca dwukrotnie nie usunie wady w terminie określonym w § 5 ust. 2  
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w oparciu o treść § 6 ust. 1, pkt. 1 i 2, winno nastąpić w 
terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, a w oparciu o 
treść § 6 ust. 1, pkt. 3 winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie termin na usunięcie 
wady. 

3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
3.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. po terminie określonym w § 2 - w wysokości        % 

wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
3.2. za opóźnienie w wykonaniu naprawy na podstawie gwarancji jakości w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 

lub ust. 3 Umowy w wysokości       % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień opóźnienia,  

3.3. za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w inny sposób niż wskazany w pkt. 1 
lub  2, w wysokości          % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

3.4. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Dostawcę przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w  wysokości          % wynagrodzenia netto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

4. Dostawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty. 
5. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień Umowy mogą zostać potrącone 

z wynagrodzenia Dostawcy określonego w § 3 ust. 1 lub będą płatne odrębnie na podstawie noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający może dochodzić kar umownych wynikających z umowy, 
pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

7. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na ogólnych 
zasadach w zakresie, w jakim powstała szkoda w wysokości przekraczającej naliczone kary umowne. 



  
 

 

 

 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy z następujących 

powodów:  
2.1. wystąpienie siły wyższej,  
2.2. zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. 
3. Ponadto Dostawca może żądać przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli niedotrzymanie 

pierwotnego terminu jest wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego. 
4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1. 
7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
           

ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: 
 
 
 

………………………………………………….………….. 

 
 
 

………………………………………………….………….. 

Prezes Zarządu Bartosz Przybylski  
 
 
                                         
 

 


