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UMOWA NR _____________________ 

zawarta w dniu ______________________  

 

pomiędzy: 

 

 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna  

jako Zamawiającym 

 

a  

 

__________________________________ 

jako Wykonawcą  
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Niniejsza umowa nr ________________ („Umowa”) została zawarta w _______________, w dniu 

_____________ r., pomiędzy: 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, z siedzibą w Opiesinie 60, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000327753, NIP 8291709433, REGON 100617306,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

___________________________- ________________________________ 

a  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

NIP _____________________________, REGON__________________________________,  

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez:  

___________________________- ________________________________  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” oraz każda z osobna „Stroną”.  

 

Po dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu na dostawę maszyny formującej parowej 
przystosowanej do formowania odzieży o konstrukcji seamless – Część 1 („Część 1”) oraz 

cylindrycznych maszyn dziewiarskich do wytwarzania bezszwowych tub dzianinowych (numer 
uiglenia 28, średnica cylindra od 11”’ do 20”) – Część 2 (Część 2) w ramach projektu, pt.: 

„Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby opracowywania innowacyjnej bezszwowej odzieży 

technicznej” w ramach Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z dnia 18 grudnia 2014 r., objętego wnioskiem o 

dofinansowanie o nr RPLD.01.02.01-10-0028/18, nr postępowania: F/RPO-WL/1/2018, 
(„Postępowanie”), w Części 1* / oraz* Część 2*, została zawarta Umowa następującej treści: 

1. PRZEDMIOT UMOWY  

1.1. Przedmiotem Umowy jest dostawa maszyny formującej parowej przystosowanej do 

formowania odzieży o konstrukcji seamless – Część 1* / oraz* dostawa cylindrycznych maszyn 

dziewiarskich do wytwarzania bezszwowych tub dzianinowych (numer uiglenia 28, średnica 

cylindra od 11”’ do 20”) – Część 2* („Przedmiot Umowy”).  

1.2. Przedmiot Umowy będzie realizowany na warunkach określonych w Umowie, zapytaniu ofertowym 

(„Zapytanie”), w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiących Załącznik 
nr 1 do Umowy („OPZ”), ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy („Oferta”).  

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w sposób kompletny, zgodnie z 

zakresem i warunkami określonymi w Zapytaniu wraz z załącznikami oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz postanowieniami Umowy, 
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przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalnego uczestnika obrotu 

gospodarczego.  

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

2.1. Termin realizacji zamówienia wynosić będzie maksymalnie: Część 1 - ___ (______________) dni* 

/ Część 2 - ___ (______________) dni*, tj., licząc od dnia podpisania Umowy [liczba dni zostanie 

uzupełniona w oparciu deklarację Wykonawcy złożoną w Ofercie]. Za termin realizacji zamówienia 

przyjmuje się termin odbioru Przedmiotu Umowy, stwierdzony podpisanym bez zastrzeżeń 

Protokołem Odbioru, o którym mowa w Punkcie 3.3.  

2.2. Dostawa Przedmiotu Umowy w Części 1* / oraz* Części 2* („Dostawa”) zostanie zrealizowana 

jednorazowo, w tym samym dniu, w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca zobowiązuje 

się poinformować Zamawiającego o gotowości dostawy mailowo, nie później niż na 48 

(czterdzieści osiem) godzin przed planowanym terminem Dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości: 

2.2.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie drukarki stanowiące Przedmiot 

Umowy – Część 1 w tym samym dniu*.  

2.2.2. dostawy Części 1 oraz Części 2 mogą być realizowane oddzielnie, zgodnie z deklaracją 

terminu dostawy, o której mowa w Punkcie 2.1.* 

2.3. Zamawiający zastrzega, że Dostawa może być wykonana w godzinach 8:00 – 16:00 w Dni 

robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 2.2.  

2.4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia upływu terminu Gwarancji, o której mowa w 

Punkcie 7 Umowy.  

3. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY  

3.1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Przedmiot Umowy fabrycznie nowy, 

wolny od wad wraz z deklaracjami zgodności producenta, deklaracjami zgodności znaku CE (lub 

certyfikatami znaku CE), kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami użytkowania (obsługi 

dostarczanej maszyny* / dostarczanych maszyn*) w języku polskim lub języku angielskim. Część 

1 - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompatybilności Przedmiotu Umowy z systemem 

zarządzania produkcją posiadanym przez Zamawiającego, tj. NAUTILUS® firmy Dinema*. 

3.2. Przedmiot Umowy należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta, do siedziby 

Zamawiającego. Przedmiot Umowy musi posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę 

producenta, opis zawartości i numer katalogowy. Maszyna* / Maszyny* dostarczane w ramach 

Umowy zostanie dostarczona* / zostaną dostarczone* Zamawiającemu w opakowaniu, jakie jest */ 

opakowaniach, jakie są* wymagane, tak aby nie dopuścić do jej uszkodzenia lub pogorszenia 

jakości w trakcie transportu. Wraz z Dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz 

elementów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wraz z numerami seryjnymi. 

3.3. W momencie Dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru Przedmiotu Umowy oraz jej 

instalacji, która obejmuje: (i) podłączenie Przedmiotu Umowy do sieci elektrycznej i stacji roboczej, 

(ii) uruchomienie, (iii) wykonanie prac testowych, (iv) przekazanie dokumentacji dotyczącej 

dostarczonego Przedmiotu Umowy, o której mowa w Punkcie 3.1. („Odbiór”) poprzez podpisanie 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru Przedmiotu Umowy („Protokół Odbioru”). W przypadku 

stwierdzenia podczas Odbioru braków ilościowych, jakościowych, wad lub usterek Przedmiotu 

Umowy, w tym jego niepoprawnego działania, Zamawiający przekaże Wykonawcy Protokół 

Odbioru z zastrzeżeniami, do którego załącznikiem będzie lista stwierdzonych braków, wad lub 
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usterek. Odbioru braków ilościowych, jakościowych, wad lub usterek Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wskazanym w Protokole Odbioru, wszelkie braki 

oraz wady, o których mowa w zadaniu poprzedzającym poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku 

braków ilościowych, a w przypadku braków jakościowych poprzez wymianę na nowe, wolne od 

wad. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej, określonej w Punkcie 8.1.1. 

3.4. Po osiągnięciu gotowości do ponownego Odbioru, Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą 

elektroniczną na adres: p.kubiak@filati.pl i przekaże opis czynności przedsięwziętych w celu 

usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.  

3.5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w Punkcie 3.3. zdanie drugie, 

Zamawiający jest uprawniony – według własnego wyboru do:  

3.5.1. samodzielnego usunięcia braków, wad i usterek z zachowaniem praw do Gwarancji i 

Rękojmi, o których mowa w Punkcie 7; lub 

3.5.2. powierzenia usunięcia braków, wad i usterek podmiotowi trzeciemu, na koszt, ryzyko i 

odpowiedzialność Wykonawcy z zachowaniem praw do Gwarancji i Rękojmi, o których 

mowa w Punkcie 7; lub 

3.5.3.  odstąpienia od Umowy lub jej części.  

3.6. Zamawiający jest uprawniony do pokrycia kosztów usunięcia braków, wad i usterek, w drodze 

potrącenia roszczenia o zapłatę tychże kosztów z jakimkolwiek roszczeniem przysługującym 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołanie zgodę.  

3.7. Z chwilą usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych braków, wad lub usterek, Zamawiający 

przystąpi do ponownego Odbioru. Postanowienia Punktu 3.3  - 3.6. stosuje się odpowiednio.  

3.8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakąkolwiek niezgodność 

dostarczonej maszyny* / dostarczonych maszyn* w ramach Przedmiotu Umowy z OPZ, Ofertą lub 

Umową.  

3.9. Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony 

Zamawiającego z tytułu Gwarancji i Rękojmi, o których mowa w Punkcie 7.  

3.10. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia realizacji prac i usług podwykonawcom w zakresie 

wskazanym w Ofercie, ponosząc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania 

i zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel podwykonawcy oraz osoby, 

którymi się posługuje lub którym wykonanie prac powierza.  

4. WYNAGRODZENIE  

4.1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie maksymalne w wysokości:  

4.1.1. Część 1 __________________________________ zł* / euro* netto (słownie: 

__________________________________) tj. ______________________________zł* / 

euro* [niepotrzebne skreślić] brutto (w tym VAT w wysokości ______________%)*;  

4.1.2. Część 2 __________________________________ zł* / euro* netto (słownie: 

__________________________________) tj. ______________________________zł* / 

euro* [niepotrzebne skreślić] brutto (w tym VAT w wysokości ______________%)*; 
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(„Wynagrodzenie”).  

4.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w Punkcie 4.1., obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ oraz Umowie, w tym 

koszt udzielonej Gwarancji, na zasadach określonych w Ofercie i Umowie oraz wszelkie opłaty, 

które mogą wystąpić przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym podatki, zysk, narzuty, ewentualne 

upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.  

4.3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT 

wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie 

podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Odbioru.  

4.4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego.  

4.5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia przysługujących mu należności wynikających z 

Umowy, w tym w szczególności naliczonych kar umownych, kosztów usunięcia braków, wad i 

usterek, z Wynagrodzenia oraz z jakiejkolwiek innej należności przysługującej Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę.  

5. ZALICZKA  

5.1. Zamawiający może – według własnego uznania - udzielić Wykonawcy zaliczki w wysokości 25% 

Wynagrodzenia („Zaliczka”).  

5.2. Zaliczka pomniejsza Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego.  

5.3. Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze pro-forma, przekazanej Zamawiającemu w dniu zawarcia 

Umowy.  

6. OŚWIADCZENIA STRON  

6.1. Wykonawca oświadcza, że maszyna dostarczana* / maszyny dostarczane* w ramach Umowy jest* 

/ są* jego wyłączną własnością oraz jest wolna* / są wolne* od wad prawnych i fizycznych oraz że 

nie istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w prawie rozporządzania własnością tej maszyny* 

/ tych maszyn* przez Wykonawcę. 

6.2. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy i zawarte w nim rozwiązania nie naruszają żadnych 

praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw w zakresie ochrony własności 

intelektualnej. W przypadku ujawnienia takich naruszeń lub roszczeń osób trzecich Wykonawca 

podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające Zamawiającego przed 

roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W 

przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.  

6.3. Strony będą się wzajemnie informować o wszelkich roszczeniach osób trzecich oraz podejmować 

konieczne działania w celu ich ochrony przed tymi roszczeniami.  

7. GWARANCJA I RĘKOJMIA  
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7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot Umowy na okres 

Część 1: __________________________ / Część 2: _____________________* miesięcy [okres 

gwarancji zostanie uzupełniony w oparciu o deklarację Wykonawcy złożoną w Ofercie] na 

warunkach określonych w Umowie („Gwarancja”). 

7.2. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.  

7.3. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

Przedmiocie Umowy w chwili dokonania Odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 

wykryte podczas eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz uszkodzenia powstałe w czasie 

poprawnego użytkowania. W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób 

wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. Wykonawca będzie wykonywał usługi 

gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.  

7.4. Zgłoszenia wad i usterek będą dokonywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 

e-mail: __________________________ lub faksem na numer: __________________________.  

7.5. Czynności dokonywane w ramach napraw gwarancyjnych będą świadczone w siedzibie 

Zamawiającego. Jeżeli dokonanie naprawy w siedzibie Zamawiającego będzie technicznie 

niemożliwe do zrealizowania, Wykonawca na własny koszt podejmie się wszelkich niezbędnych 

działań organizacyjnych w celu dokonania naprawy w innym miejscu, jednakże wyłącznie za 

uprzednią zgodą przedstawiciela Zamawiającego.  

7.6. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podjęcie czynności w celu usunięcia wad lub usterek) na 

zgłoszenie wady lub usterki wynosi 2 dni robocze od momentu jej zgłoszenia. 

7.7. Naprawy związane z usunięciem wad i usterek będą wykonywane w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki. 

7.8. Jeżeli czas naprawy Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie dłuższy 

niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować te przyczyny odpowiednimi 

dokumentami. Zamawiający może wówczas wyznaczyć inny termin usunięcia wad lub usterek, 

biorąc pod uwagę dokumenty przedstawione przez Wykonawcę. 

7.9. W przypadku trzykrotnej wady lub usterki tej samej maszyny lub jej części lub podzespołu, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany maszyny lub jej części lub podzespołu, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni, liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy tego faktu przez Zamawiającego 

za pośrednictwem jednej z form wskazanych w Punkcie 7.4. Wymiana maszyny lub jej części lub 

podzespołu dokonana zostanie na nowe wolne od wad, tego samego typu i o tych samych lub - 

gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych. 

7.10. W przypadku wymiany maszyny, lub jej części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) w języku 

polskim lub angielskim oraz innych dokumentów wymienionych Punkcie 3.1. – na żądanie 

Zamawiającego. 

7.11. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w Punkcie 7.10., Gwarancja biegnie na 

nowo. 

7.12. W razie niedokonania naprawy Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w Punkcie 7.7., 
z zastrzeżeniem Punktu 7.8., Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej (bez upoważnienia sądowego), z zachowaniem 

swoich praw wynikających z Gwarancji i Rękojmi. W przypadku skorzystania z powyższego 
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uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej lub mailowej, do niezwłocznego 

powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie 

wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić 

Zamawiającemu – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni – 

kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

7.13. W przypadku niemożliwości usunięcia wad lub usterek powodujących przestoje lub wyłączenia 

Przedmiotu Umowy z eksploatacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy dochodząc kar 

umownych i odszkodowań przewidzianych w treści Umowy. Prawo do odstąpienia Zamawiający 

może zrealizować w terminie 60 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia. 

7.14. Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od 

uprawnień z tytułu Gwarancji. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi („Rękojmia”) zostaje 

zrównany z okresem udzielonej Gwarancji. 

7.15. W przypadku rozbieżności pomiędzy kartami gwarancyjnymi dostarczonymi przez Wykonawcę, 

a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  

8. KARY UMOWNE  

8.1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:  

8.1.1. 0,05 % Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, w stosunku do terminu, o którym mowa w Punkcie 2.1.;  

8.1.2. 0,05 % Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji, o której mowa 

w Punkcie 3.1., w stosunku do terminu, o którym mowa w Punkcie 3.3.; 

8.1.3. 0,05% Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w czasie reakcji na zgłoszoną wadę lub 

usterkę Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu, o którym 

mowa w Punkcie 7.6.;  

8.1.4. 0,05% Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w naprawie zgłoszonej wady lub usterki 

Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu, o którym mowa w 

Punkcie 7.7. albo Punktu 7.8. - w przypadku wystąpienia okoliczności tam wskazanych;  

8.1.5. 0,05% Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w wymianie maszyny* / maszyn*, lub jej* / 

ich* części lub podzespołów, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu, o którym 

mowa w Punkcie 7.8.;  

8.1.6. 5 % Wynagrodzenia brutto, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

obciążających Wykonawcę;  

8.1.7. 5  

8.1.8. % Wynagrodzenia brutto, za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn 

nieobciążających Zamawiającego.  

8.2. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy na zasadach ogólnych.  

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

9.1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu Umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca lub 

Instytucja Zarządzająca nie podpisze albo rozwiąże umowę o dofinansowanie projektu, o którym 
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mowa w preambule Umowy albo odstąpi od tej umowy. Zamawiający może złożyć oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej 

podstawę odstąpienia od Umowy. Na dzień zawarcia Umowy, planowany termin zawarcia umowy 

o dofinansowanie to dzień 30 marca 2019 r. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmianę 

terminu zawarcia umowy o dofinansowanie.  

9.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) bez 

dodatkowego wezwania do jego wykonania, w terminie 60 dni od zaistnienia każdej z okoliczności, 

o których mowa w Punkcie 9.3., tj. bezskutecznego upływu terminów tam wskazanych. 

9.3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części z powodu jej nienależytego 

wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku:  

9.3.1. gdy opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, w stosunku do terminu, 

o którym mowa w Punkcie 2.1.;  

9.3.2. gdy opóźnienie w dostarczeniu niedostarczenia dokumentacji, o której mowa w Punkcie 
3.1. 

9.3.3. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w terminie 30 dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w Punkcie 7.7. albo w Punkcie 7.8. – o ile wystąpią takie 

okoliczności;   

9.3.4. niedokonania wymiany lub nienależytej wymiany maszyny lub jej części lub podzespołów, 

w terminie, o którym mowa w Punkcie 7.9.; 

− z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w treści 

Umowy.  

9.4. W przypadkach wskazanych powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

faktycznie wykonaną część Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy, wolną od wad, 

usterek, zgodną w szczególności z OPZ oraz Ofertą.  

9.5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i uznaje się za 

dokonane w dniu doręczenia oświadczenia drugiej Stronie na adres wskazany w Punkcie 10.  

10. DANE KONTAKTOWE  

10.1. Adresem korespondencyjnym Zamawiającego na potrzeby Umowy jest:  

 FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola.  

10.2. Adresem korespondencyjnym Wykonawcy na potrzeby Umowy jest:  

_________________________________________________________________________ 

10.3. Osobą kontaktową w kwestii realizacji Umowy jest:  

10.3.1. ze strony Zamawiającego: Piotr Kubiak, tel. +48 609 747 443, e-mail: 

p.kubiak@filati.pl;   

10.3.2. ze strony Wykonawcy: 

________________________________________________________.  

11. ZMIANY UMOWY  
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11.1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym 

Punkcie.  

11.2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku:  

11.2.1. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez 

których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, bez możliwości 

zmiany Wynagrodzenia;  

11.2.2. zmiany modelu oferowanej maszyny* / maszyn* z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi w 

przypadku, gdy: 

i. maszyna  została wycofana* / maszyny zostały wycofane* z dystrybucji z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i może zostać  zastąpiona modelem należącym do tej 

samej linii produktowej, o parametrach, co najmniej takich jak maszyna zastępowana 

lub która została udoskonalona albo dodatkowo wyposażona, bez możliwości zmiany 

Wynagrodzenia; 

ii. na rynku występuje maszyna* / maszyny* wyższej klasy, tj. o parametrach co najmniej 

wyższych niż maszyna zastępowana lub która została udoskonalona lub dodatkowo 

wyposażona, bez możliwości zmiany Wynagrodzenia i o ile zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego; 

11.2.3. zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od 

ostatniego dnia terminu realizacji Umowy;  

11.2.4. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wysokości Wynagrodzenia; 

11.2.5. wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

Umową, OPZ lub Ofertą.  

11.3. Zmiany, o których mowa w Punkcie 11.2. mogą skutkować zmianą Wynagrodzenia, terminu 

realizacji Umowy oraz sposobu jej realizacji, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

11.4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

12.1. Spory powstałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji. Jeżeli w ciągu 

14 dni od daty wyznaczonego przez którąkolwiek Stronę terminu takich negocjacji, Strony nie 

będą w stanie rozstrzygnąć sporu w taki sposób, każda ze Stron może zażądać, by spór został 

rozstrzygnięty na drodze sądowej, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

12.2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie przepisy mają przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

12.3. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

12.4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:  
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12.4.1. Zapytanie wraz z załącznikami, w tym OPZ – Załącznik nr 1.  

12.4.2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.  

 

(* niepotrzebne skreślić)  

 

 

Zamawiający: 

Imię i nazwisko:  

 

_____________________________ 

 

Podpis:  

 

____________________________________ 

 

Wykonawca: 

Imię i nazwisko:  

 

_____________________________ 

 

Podpis:  

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


