
wzór -  UMOWA 

DOSTAWY I MONTAŻU 

 

zawarta w Choryni dnia ……………. pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o treści następującej: 

a  

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryniu, Choryń 27, 64-000 Kościan, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: KRS 0000016800,  o kapitale zakładowym wynoszącym 74.655.000,- złotych, NIP  698 

00 11 233, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1.  Leszka Droździela  – Prezesa Zarządu 

 

została  zawarta  umowa  następującej  treści : 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.: Dostarczenie i 

montaż kompletnego wyposażenia technologicznego budynku jałownika w Łagiewnikach,  

(dalej: Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiot Umowy wykonany będzie z należytą starannością zgodnie z  Ofertą Wykonawcy z 

dnia ……………… roku, stanowiącą   załącznik nr 1 do Umowy oraz SIWZ stanowiącą załącznik 

nr 2 do Umowy.   

3. Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest: Zakład Nasienno- Rolny w Łagiewnikach, pow. 

Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie.  

 

§ 2 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………………….. złotych, netto (słownie: 

…………………………………………………………………………..), powiększone o należny podatek VAT 

2. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie Oferty, o której  mowa w § 1 ust. 2 

niniejszej Umowy.   



3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

………………………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi Protokół Odbioru Technicznego 

potwierdzający prawidłowy montaż oraz rozruch Przedmiotu Umowy. Przed 

podpisaniem Protokołu Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez 

Zamawiającego osób z prawidłowej obsługi Przedmiotu Umowy. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 Strony są zobowiązane podpisać niezwłocznie po 

zakończeniu prac, tj. w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do jego podpisania. Protokół będzie określał w 

szczególności: 

a) zakres i kompletność wykonanych prac, 

b) uzyskanie projektowanych parametrów dostarczonych urządzeń, 

c) termin wykonania, 

d) ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wykonanych prac, 

stwierdzonych wad, wyznaczenie terminu usunięcia wad nie krótszego niż 5 dni 

roboczych.  

6. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,  

b) żądać obniżenia w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady 

usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

c) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

7. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie wykonany w terminie: 

- rozpoczęcie prac: od dnia  ……………………….. roku,  

- zakończenie prac: do dnia ……………………….. roku, 



2. Ewentualne prace dodatkowe mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie w 

terminie uzgodnionym przez Strony, na podstawie aneksu podpisanego przez obie Strony. 

 

§ 4 

1. Strony stosować będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

• w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 

netto określonego w ust. 1 § 2 umowy, 

• za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub wad zgłoszonych 

Wykonawcy w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

liczonej od dnia poinformowania Wykonawcy o terminie wyznaczonym na usunięcie 

wad, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 2 

umowy.  

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

• w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego  

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 2 umowy, 

• w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru 

Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do 

odbioru, w  wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 2 

umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia netto 

określonego w ust. 1 § 2 umowy.  

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynoszącym co najmniej 30 

dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. W 

takim przypadku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości, 

o której mowa w § 4 ust. 1 pkt a) tiret 1 niniejszej Umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 90 dni od daty 

zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.   

 

 



§ 5 

1. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do miejsca montażu wszelkie materiały 

i sprzęt niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Ewentualny koszt niezbędnych materiałów związane z realizacją niniejszej Umowy jest 

wliczony w wynagrodzenie.  

3. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i/lub zamiennych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca montażu w należytej czystości oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, a także po zakończeniu prac 

przywrócenia pierwotnego stanu terenu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej oraz instrukcji obsługi Przedmiotu Umowy w języku polskim. 

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z miejscem dostawy oraz montażu i potwierdza, że 

miejsce wykonania Przedmiotu Umowy spełnia warunki do jego montażu bez 

konieczności wykonywania dodatkowych robót.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie 

z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, a także wymogami 

określonymi w normach i przepisach prawa dla dostarczonego urządzenia.  

8. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone i zamontowane Przedmioty Umowy będą 

fabrycznie nowe.  

 

§ 6 

1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do dostarczenia lub 

okazania (w zależności od treści żądania) certyfikatów, świadectw, atestów dla 

materiałów użytych do wykonania umowy. 

2. Podczas procesu realizacji prac Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzania procesu 

realizacji umowy na miejscu montażu.   

 

§ 7 

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ………. miesięcznej gwarancji jakości.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze Przedmiotu 

Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

3. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym  przedmiotu Umowy. 



4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż czas reakcji serwisu wynosić będzie 

24 godzin, a usunięcie ujawnionych wad nastąpi bezpłatnie w najszybszym technicznym 

możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.  

5. Termin gwarancji/rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

6.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady,  

     które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez    

podwykonawców. 

8.  W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w szczególności tytułem roszczeń 

Inwestora o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 

1 Umowy (dalej Zabezpieczenie). 

         9.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji w wysokości 30 % Zabezpieczenia (dalej jako Zabezpieczenie Rękojmi i 

Gwarancji). 

        10.  Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymywanie przez Inwestora na Zabezpieczenie, w tym 

Zabezpieczenie Rękojmi i Gwarancji z każdej kolejnej faktury częściowej (jej wartości 

netto) wystawionej przez Wykonawcę wartości odpowiadającej łącznie 10 % faktury 

częściowej do czasu uzyskania wartości określonej w § 13 ust. 7 Umowy. W przypadku 

nieuzyskania wartości określonej w § 13 ust. 7 Umowy z faktur częściowych, kwota 

niezbędna do uzyskania Zabezpieczenia, w tym Zabezpieczenia Rękojmi i Gwarancji w 

wysokości określonej w § 13 ust. 7 Umowy zostanie zatrzymana przez Inwestora z faktury 

końcowej. 

        11.  Zabezpieczenie o wartości określonej w § 13 ust. 7 Umowy musi być utrzymywane przez 

cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku skorzystania przez Inwestora 

z Zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia Zabezpieczenia 

do wartości określonej w § 13 ust. 7 Umowy z kolejnych płatności należnych Wykonawcy. 

        12. Zabezpieczenie Rękojmi i Gwarancji o wartości określonej w § 13 ust. 8 Umowy musi być 

utrzymywane przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji. W przypadku skorzystania 

przez Inwestora z Zabezpieczenia Rękojmi i Gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do 

uzupełnienia Zabezpieczenia Rękojmi i Gwarancji do wartości określonej w § 13 ust. 8 

Umowy poprzez wpłatę brakującej kwoty na rachunek bankowy Inwestora. 



 13.  Zwrot Zabezpieczenia w wysokości 70 % wartości określonej w § 13 ust. 7 Umowy 

nastąpi po należytym wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w 

wartości nominalnej, określonej na podstawie § 13 ust. 7 Umowy w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia wykonania Przedmiotu umowy. Pozostała kwota stanowiąca 30 % 

wartości określonej w § 13 ust. 7 Umowy będzie stanowiła Zabezpieczenie Rękojmi i 

Gwarancji, o którym mowa w § 13 ust. 8 Umowy. 

          14. Kwota Zabezpieczenia Rękojmi i Gwarancji zwrócona zostanie na rzecz Wykonawcy, 

na jego wniosek wskazujący pełną nazwę, adres i numer rachunku bankowego, o ile 

uprzednio Inwestor nie zaspokoi z niego przysługujących mu roszczeń, po usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu po okresie rękojmi lub protokołu po okresie gwarancji. 

           15. Strony zgodnie postanawiają, że po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w okresie 

rękojmi i gwarancji możliwa jest, po uprzednim poinformowaniu Inwestora na piśmie, 

zmiana formy Zabezpieczenia Rękojmi i Gwarancji na gwarancję bankową lub gwarancję 

wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego, zaakceptowanego przez Inwestora. W 

przypadku dokonania zmiany formy Zabezpieczenia Rękojmi i Gwarancji, zwrot 

środków pieniężnych zostanie dokonany przez Inwestora w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia gwarancji bankowej lub wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego, 

zaakceptowanego przez Inwestora, udzielonej na Zabezpieczenie Rękojmi i Gwarancji. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności podpisanego przez obie Strony. 

2. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego, a ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy zostaną 

przekazane do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.  

3. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a Załącznikami decyduje 

treść niniejszej Umowy. 

 

Zamawiający                                                               Wykonawca 

 


