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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 4/2021 

 

UMOWA Nr …….. 
 

zawarta w dniu …. …………………………... w Radymnie  

pomiędzy Stronami: 

firmą  
ROL-MECH GRAŻYNA i JAN GRZEŚKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: ul. Słowackiego; 37-550 

Radymno, REGON: 650124374, NIP: 7921002339 KRS: 0000090612 reprezentowaną przez: 
Jana Grześko – Prezesa Zarządu 

a 

firmą 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................
................................................... reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………., 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ Wykonawca ”, 
 

dotycząca dostawy urządzenia do świadczenia usług związanych z rolnictwem precyzyjnym:  

Urządzenie do pobierana próbek glebowych realizowanej w ramach projektu pn. Budowa 

nowoczesnej bazy do magazynowania i mieszania nawozów płynnych RSM z 
mikroelementami jako czynnik wzrostu innowacyjności świadczonych usług przez firmę 
ROL-MECH (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0130/19), realizowany w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie 
MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy i warunki realizacji 

1.  Na zasadach określonych w niniejszej Umowie („Umowa”), Zamawiający zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy bez wad i usterek urządzenia do świadczenia 
usług związanych z rolnictwem precyzyjnym: 

Urządzenie/pojazd do pobierana próbek glebowych. 
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realizowanej jako czynnik wzrostu innowacyjności świadczonych usług przez firmę ROL-

MECH (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0130/19), realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP. 

2. Zadanie realizowane jest na podstawie postępowania przetargowego w ramach 
realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy ROL-MECH (wniosek o 

dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0130/19) realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie 
MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP: 

3. Wykonawca ma obowiązek zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia w sposób 
kompletny i należyty, bez wad i usterek, zgodnie z jego przeznaczeniem, bez 
konieczności wykonania lub zlecenia wykonania jakichkolwiek dodatkowych 
czynności przez Zamawiającego lub inne osoby. 

4. Wykonawca dostarczy przedmioty dostawy o parametrach i wyposażeniu określonym 
w specyfikacji technicznej. 

5. W sytuacji zaistnienia na gruncie niniejszej umowy jakichkolwiek niejasności co do 
tego jakie parametry przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć, 

przyjmuje się, że zobowiązany jest on do wykonania dostaw  na wyższym poziomie i 
o wyższej jakości.  

6. Wykonawca niniejszym oświadcza, że: 
a) Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z pełną Dokumentacją ofertową, 

a także zapoznał specyfikacją techniczną załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 

4/2021 z której realizowane będą dostawy objęte Przedmiotem Umowy i nie zgłasza w 
związku z tym żadnych zastrzeżeń co do kompletności, zgodności z przepisami prawa, 
a także jego poprawności, uznając je za w pełni wystarczające do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, za ustalone w 
niniejszej umowie wynagrodzenie i oświadcza, że przewidział w Wynagrodzeniu 

Umownym rozwiązanie wszelkich odstępstw i dostawę Przedmiotu Umowy o 

parametrach wyższych w razie rozbieżności, niejasności jakie parametry urządzeń i 
przedmiotów mają być dostarczone. 

b) Posiada adekwatne kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, niezbędną wiedzę 
techniczną, wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

c) Dokonał analizy Dokumentacji ofertowej i nie zawiera ona żadnych braków i błędów 
mających wpływ na jakość, cenę oraz termin wykonania dostawy Przedmiotu Umowy  

objętego niniejszą umową, w związku z czym nie będzie występował wobec 
Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniem o pokrycie zwiększonych kosztów, 
mających związek z ewentualnymi nie ujętymi w Dokumentacji przetargowej, a 

koniecznymi do realizacji Przedmiotu Umowy. 

d) Na dzień zawarcia umowy nie toczy się wobec niego żadne postepowanie 
upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne, oraz że nie został w tym przedmiocie 
złożony wniosek, skutkiem którego zostałby on pozbawiony, bądź w jakimkolwiek 
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stopniu ograniczony w wypełnieniu zobowiązań wynikających z postanowień 
niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca przyjmuje do  dostawy Przedmioty niniejszej umowy, w szczególności 
dostawy zgodnie z parametrami technicznymi zwartymi z specyfikacji technicznej zał. 
nr 6 do zapytania ofertowego nr 4/2021, urządzenia do świadczenia usług związanych 
z rolnictwem precyzyjnym: Urządzenie/pojazd do pobierana próbek glebowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację 
użytkową, wszelkie instrukcje, certyfikaty i warunki gwarancji dotyczące Przedmiotu 
Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy stanowiące Przedmiot Umowy będą, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, a także nie będą w jakikolwiek sposób naruszać 
żadnych praw osób trzecich.  

4. W ramach umownego wynagrodzenia oraz umownego terminu zakończenia realizacji 
dostawy Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek wykonać dostawę 
Przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony 

Przedmiot Umowy oraz udzielenia 12 miesięcy gwarancji jakości na dostarczony 

Przedmiot Umowy.  

§ 3 

Wynagrodzenie   

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje przedmiot dostawy określony  w § 1 ust.1 i 

ustala się je zgodnie z ofertą na kwotę ……………………………. zł netto (słownie: 
………………………………………………… netto), do wynagrodzenia netto 
zostanie doliczony podatek VAT, w  wysokości 23 % tj. 
………………………………………… zł (słownie: …………………), 
wynagrodzenie brutto wynosi …………………………… zł (słownie: 
…………………………………………. brutto) i jest zwane dalej „Wynagrodzeniem 

Umownym”. 
2. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy zaliczkę w wysokości 50 % wartości 

umowy  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, która zostanie rozliczona w 
zapłacie wynagrodzenia za fakturę końcową. 

3. Przyjmuje się, iż Wynagrodzenie Umowne stanowi całkowite i stałe wynagrodzenie   
Wykonawcy oraz nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za 
wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w Umowie. 

4. W razie wątpliwości, Strony zgodnie uznają, że Wynagrodzenie Umowne w pełni 
pokrywa koszt: prawidłowej dostawy Przedmiot Umowy w tym, usunięcia wad, 
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wykonania przez Wykonawcę wszelkich innych obowiązków określonych lub 
wynikających z Umowy. 

5. Wszelkie wymienione i nie wymienione w Umowie koszty oraz ciężary związane z 
wykonaniem dostawy Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu 
realizacji dostawy Przedmiotu Umowy, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie 

byłby w stanie przewidzieć faktycznych kosztów i okazały się one większe niż 
przewidywał. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentów odbiorowych, w 
szczególności atestów i certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych itp. 
niezbędnych do użytkowania przedmiotów umowy.   

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie Wykonawcy 

współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP. 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: do dnia 15.06.2021. 

2. Wykonawca gwarantuje terminową dostawę Przedmiotu Umowy. 

3. Za datę wykonania dostawy Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę 
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego 
podpisanym przez Strony protokołem zdawczo – odbiorczym. 

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. W zakresie związanym z realizacją dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje 
się w szczególności do: 
a) Dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów: instrukcji obsługi, atestów, 

certyfikatów, kart gwarancyjnych  związanych z dostawą Przedmiotu Umowy. 

b) Dostarczenie wyłącznie urządzeń, oprogramowania i innych przedmiotów umowy 
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski. 

c) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przekazane przez Zamawiającego 

dokumenty, certyfikaty, karty gwarancyjne i atesty.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi 
urządzeń do pobierania prób glebowych z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz z obsługi urządzenia. 

 

§ 6 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. W trakcie realizacji Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia potrzebnych informacji w celu właściwego wykonania przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy, o ile są one w posiadaniu Zamawiającego, 
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b) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Umowy, o ile są one w posiadaniu Zamawiającego, 

c) zapewnienia odpowiedniego miejsca pod dostawę i podłączenie dostarczanych 
elementów. 

d) Odbioru Przedmiotu Umowy, który odbędzie się w terminie wskazanym przez 

dostawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni w siedzibie Zamawiającego. 

e) Zapłaty za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy. 

§ 7 

Procedura odbiorowa  

1. Odbiorowi podlegają Przedmiot Umowy po sprawdzeniu przez Zamawiającego 
specyfikacji technicznej:  

2. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem pokaz pracy urządzenia. 

3. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu zamawiającego w 
ilości 3 osoby.   

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotów 
umowy co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą przedmiotów umowy.  

§ 8 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot dostawy na okres  

……lat  (zgodnie z ofertą) licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy za wady na taki 

sam okres. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcie zgłoszonych wad w terminie nie dłuższym 
niż 4 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. 

3. Powyższe terminy liczone są od chwili dokonania zgłoszenia wad i usterek przez 

Zamawiającego (telefonicznie - nr ……………… i pocztą elektroniczną na adres: 
………………………………..……). 

4. Jeżeli Wykonawca w terminach określonych w ust. 3 powyżej nie usunie wad, 
Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia w jego zastępstwie oraz na jego koszt i 

ryzyko,  po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu na usunięcie 
wad, nie krótszego niż 7 dni. Nie będzie to stanowić naruszenia warunków udzielonej 
gwarancji. 

5. Wykonawca nie może odmówić naprawy wady/usterki powołując się na nadmierne 
koszty. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
1) Zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto 

Umownego za każdy dzień zwłoki  przy czym łączna wysokość kar umownych z tego 
tytułu nie może przekroczyć 5% Wynagrodzenia Umownego netto.  

2) Zwłoka w usunięciu wad uniemożliwiających eksploatację ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości za wady - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto Umownego za 
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każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może 
przekroczyć 5% Wynagrodzenia Umownego netto. 

3) Odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości  5 % Wynagrodzenia Umownego netto,  

 

2. Strony zgodnie postanawiają, że wysokość wszystkich kar umownych zastrzeżonych na 
rzecz Zamawiającego, nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Umownego brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 
niezależnie od naliczonych kar umownych. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia 

noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania 
naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do zapłaty faktury 
Wykonawcy. 

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy 

Przedmiotu Umowy. 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne, adresy korespondencyjne 

 

1. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają, każdy ze swojej strony, osoby odpowiedzialne 
za koordynowanie i obsługę wszelkich formalności dotyczących prac wynikających z 
niniejszej Umowy. Są to następujące osoby: 

a) Zamawiający– ……………………………………………………………… 

b) Wykonawca–………………………………………………………………… 

§ 11 

 

Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o jednej z poniżej 
wymienionych okoliczności: 
1) Wykonawca spóźnia się z realizacją dostawy Przedmiotu Umowy powyżej 7 dni . 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Siła wyższa 
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1.Strony  odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy także 
wówczas, gdy jest to spowodowane „siłą wyższą”.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wystąpienie siły  
wyższej. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem. 

2. W   sprawach   nie   uregulowanych   postanowieniami    niniejszej    umowy    będą   
miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich 

zmianach w zakresie reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. W przypadku 
braku informacji o powyższych zmianach wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres 
będą uznawane za skutecznie doręczone. 

7. Przez Dokumenty Umowne należy rozumieć Umowę wraz z stanowiącymi jej integralną 
część z załącznikami. 

8. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w § 1 
w ust. 7 powyżej w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, 
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie 

wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 
9. Do stosunków prawnych wynikających z niniejszej umowy zastosowanie ma prawo 

polskie. 

10. Bezskuteczność lub nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień tej 
umowy nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych jej postanowień jak i umowy w 
całości.  

11. Przedstawiciele obu stron wyszczególnieni na wstępie niniejszej umowy oświadczają, że 
posiadają należyte umocowania, które zezwalają im na skuteczne dokonanie czynności 
określonych w niniejszej umowie, oraz że na dokonanie niniejszej czynności prawnej nie 
jest wymagana zgoda żadnego innego organu.  
 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

  

 


