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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA nr ………. 

zawarta w dniu …………… 2013 r. w Bukownie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo  ARKOP  spółką z o.o. z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa  34 a,   32  -  332  

Bukowno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114231, NIP: 

6370102546, REGON: 271167603, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 

1. Marcin Kubiczek - Prezes Zarządu 

2. Adam Ciura – Wiceprezes Zarządu 

oraz  

………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu, którego działają: 

1. …………………… 

2. …………………… 

zwanych dalej wspólnie „Stronami”, lub z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 
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§ 1 Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zakupuje, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: 

MAGAZYN-u WYROBÓW GOTOWYCH 

zwanego dalej: „Magazynem”, 

składającego się z następujących elementów, zwanych dalej „Elementami”: 

a) hali magazynowej, spełniającej parametry określone w zapytaniu ofertowym oraz 

ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, zwanej dalej „Halą Magazynową”, 

b) wyposażenia magazynu, wraz z urządzeniami transportu magazynowego (regały + 

wagi + wózek widłowy), spełniającego parametry określone w zapytaniu 

ofertowym oraz ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, zwanego dalej 

„Wyposażeniem Magazynu, wraz z Urządzeniami Transportu Magazynowego”, 

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 1 marca 2013 roku oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Magazyn z zachowaniem najwyższej 

staranności, zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego i zasadami sztuki i 

wiedzy technicznej, oraz właściwymi przepisami, a w szczególności zgodnie z: 

- dokumentacją projektową, w szczególności zgodnie z pozwoleniem na budowę, 

projektem budowlanym oraz wytycznymi dotyczącymi wykonania Magazynu,  

- Polskimi Normami, 

- przepisami prawa budowlanego i ogólnymi warunkami technicznymi 

wykonywania obiektów budowlanych. 
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3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za 

wystarczającą do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi 

uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz terenu prac. 

 

§ 2 Harmonogram 

 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania Magazynu zgodnie z postanowieniami 

Umowy do dnia 31 października 2013 roku. 

2. Szczegółowy harmonogram wykonania Magazynu określony został w Załączniku nr 1 do 

Umowy - Harmonogram Prac (dalej: „Harmonogram Prac”), przy czym każdy z 

Elementów Magazynu podlega wykonaniu w częściach zdefiniowanych w 

Harmonogramie Prac (zwanych dalej: „Częściami”).  

 

§ 3 Współdziałanie Zamawiającego 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w terminie uzgodnionym przez Strony. 

2. Zamawiający zezwala Wykonawcy na przechowywanie sprzętu i materiałów Wykonawcy 

na terenie prac, przy czym w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i 

materiały przechowywane w ten sposób przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zapewni dostawę mediów (energii elektrycznej 400 V, wody, sprężonego 

powietrza) na teren prac w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu Umowy.  

§ 4 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
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1. Z chwilą odbioru od Zamawiającego terenu prac, Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność za teren prac i wszelkie powstałe w jego obrębie szkody. Przy 

wykonywaniu Umowy Wykonawca ma obowiązek stosować się do zasad, procedur, 

dokumentów obowiązujących u Zamawiającego lub określonych przez Zamawiającego 

jako obowiązujące Wykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy na terenie prac, w szczególności Wykonawca jest 

odpowiedzialny za oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, stosowanie sprzętu 

ochrony osobistej i odzieży ochronnej, oraz przestrzeganie innych przepisów prawa 

pracy i BHP. 

3. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie opakowania, palety, odpady itp. po 

zużytych materiałach, powstałe w związku z wykonywaniem Umowy - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu prac, który zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz do informowania Zamawiającego o wybranych 

podwykonawcach. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca pozostaje 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację całego Magazynu zgodnie z 

postanowieniami Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do powołania Przedstawiciela 

Wykonawcy, który na każde żądanie Zamawiającego stawi się na terenie prac do dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli terenu 

prac, jak również stopnia zaawansowania prac – bez uprzedniego zawiadomienia 

Wykonawcy. 
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§ 5 CENA 

 

1. W zamian za Magazyn wykonany zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę w wysokości określonej w ofercie 

Wykonawcy, przyjętej przez Zamawiającego.  

2. Cena za wykonanie Magazynu będzie płatna w następujący sposób: 

a. płatność ceny za Halę Magazynową w wysokości określonej w ofercie nastąpi w 

następujących ratach: 

i. 40% ceny za Halę Magazynową tytułem zaliczki: 

 w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę nieodwołalnej, 

bezwarunkowej gwarancji bankowej na „pierwsze żądanie” o terminie 

obowiązywania nie krótszym niż termin wykonania Umowy na kwotę równą 

kwocie zaliczki,  

 czy też w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, w razie odstąpienia przez 

Zamawiającego od wymogu przedstawienia gwarancji bankowej, 

ii. 40% ceny za Halę Magazynową płatne będzie po podpisaniu przez Strony 

Protokołu Odbioru Części II Hali Magazynowej, w terminie 14 dni od doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, 

iii. 20% ceny za Halę Magazynową płatne będzie po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Części III Hali Magazynowej w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

b. płatność ceny za Wyposażenie Magazynu, wraz z Urządzeniami Transportu 

Magazynowego w wysokości określonej w ofercie nastąpi w następujących ratach: 
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i. 44,4 ceny za Wyposażenie Magazynu, wraz z Urządzeniami Transportu 

Magazynowego tytułem zaliczki do dnia 30 września 2013 roku, 

ii. 55,6% ceny za Wyposażenie Magazynu, wraz z Urządzeniami Transportu 

Magazynowego płatne będzie po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru 

Części II Wyposażenia Magazynu, wraz z Urządzeniami Transportu 

Magazynowego oraz Protokołu Odbioru Końcowego Magazynu zgodnie z § 6 

Umowy w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Cena jest płatna na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

4. Do każdej faktury VAT Wykonawca załączy aktualne oświadczenia podwykonawców 

poświadczające otrzymanie przez nich wynagrodzenia należnego od Wykonawcy, które 

jest wymagalne na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

§ 6 Odbiór Magazynu 

 

1. Odbiorowi podlegają poszczególne Części Elementów Magazynu oraz Magazyn jako 

całość. Wyłącznie odbiór Magazynu jako całości stanowi pokwitowanie wykonania 

Umowy. 

2. Każdorazowo po zakończeniu danej Części Elementu Magazynu Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu daną Część do odbioru. Wykonanie danej Części Elementu Magazynu 

zgodnie z postanowieniami Umowy jest podstawą do podpisania protokołu odbioru 

danej Części Elementu Magazynu. Za dzień wykonania danej Części Elementu 

Magazynu uznaje się dzień zgłoszenia danej Części Elementu Magazynu do odbioru 

przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia zgodnie z § 6 



 

                                                             
 
Projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji nowych oraz znacząco ulepszonych chelatów” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

ust. 4 Umowy (w takim przypadku za dzień wykonania danej Części Elementu 

Magazynu uważa się dzień zgłoszenia danej Części Elementu Magazynu do odbioru, po 

którym Zamawiający nie zgłosi już żadnych zastrzeżeń).  

3. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Magazynu następuje po potwierdzeniu 

prawidłowego funkcjonowania całości Magazynu w ruchu próbnym trwającym co 

najmniej 7 dni roboczych, w tym w szczególności po potwierdzeniu spełnienia przez 

Magazyn wszelkich parametrów w trakcie ruchu próbnego.  

4. Zamawiający ma prawo w terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia danej Części 

Elementu Magazynu lub całości Magazynu do odbioru odmówić podpisania protokołu 

odbioru i zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do danej Części Elementu Magazynu lub 

Magazynu, jeżeli Część Elementu Magazynu lub Magazyn są wadliwe, w szczególności, 

jeżeli są niezgodne z Umową lub zasadami sztuki (dalej: „Wady”). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych Wad niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Po 

usunięciu zgłoszonych Wad odbiór podlega powtórzeniu zgodnie z procedurą opisaną 

powyżej.  

6. W przypadku odbioru przez Zamawiającego Magazynu jako całości (czyli w przypadku 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Magazynu) przed odbiorem technicznym 

przez właściwe organy publiczne (nadzór budowalny, straż pożarną etc.) i wydaniem 

pozwolenia na użytkowanie w stosunku do całości inwestycji realizowanej w ramach 

projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji nowych oraz znacząco 

ulepszonych chelatów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wykonawca pozostaje 

zobowiązany do udziału w odbiorze technicznym/procedurze mającej na celu 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego oraz do usunięcia 
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wszelkich wad Magazynu stwierdzonych przez właściwe organy publiczne oraz do 

zastosowania się do wszelkich uwag, wskazówek oraz wytycznych właściwych organów 

publicznych poprzez niezwłoczne wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w 

Magazynie, przy czym Wykonawcy nie przysługuje za wprowadzenie takich modyfikacji 

dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ 7 Kary Umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych Części Elementów Magazynu - w 

wysokości 0,1% ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy w wysokości 0,1% 

ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c. za opóźnienie w wykonaniu całości Magazynu - w wysokości 0,25 % ceny 

określonej w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

d. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca – w wysokości 25% ceny określonej w § 5 ust. 1 

Umowy, 

e. za opóźnienie w usunięciu Usterki w ramach gwarancji jakości zgodnie z § 8 ust. 2 

Umowy - w wysokości 0,1% ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej. 
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§ 8 Gwarancja 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Magazyn na okres wskazany w ofercie 

Wykonawcy przyjętej przez Zamawiającego tj. zobowiązuje się zapewnić trwałość oraz 

bezusterkowe funkcjonowanie Magazynu w okresie gwarancji poprzez wymianę 

wszelkich elementów Magazynu, które okażą się wadliwe lub zepsują się w trakcie 

okresu gwarancji („Usterka”). Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z procedurę opisaną w § 6 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia każdej Usterki Magazynu zgłoszonej przez 

Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji (nawet jeżeli okres gwarancji po zgłoszeniu 

Usterki upłynął) w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego, przy czym usunięcie Usterki wózka widłowego powinno nastąpić w 

przeciągu 24 godzin od zgłoszenia Usterki przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż wszystkie gotowe podzespoły, urządzenia i 

maszyny wchodzące w skład Magazynu, będące produktem osób trzecich, zostaną 

objęte gwarancją sprzedawcy/dostawcy oraz będą posiadały niezbędną dokumentację i 

dopuszczenia określone odpowiednimi przepisami. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelką dotyczącą ich dokumentację, w tym w szczególności 

dokumenty gwarancyjne, z chwilą odbioru końcowego Magazynu. 

 

§ 10 Poufność 

 

1. W czasie trwania Umowy, a także po jej ustaniu, Wykonawca zobowiązuje się do 

zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji poufnych, technicznych, 
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technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość 

gospodarczą, z którymi zapozna się bądź które uzyska w związku z wykonywaniem 

umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie 

znanych. 

2. Przez informacje poufne należy rozumieć treść jakichkolwiek dokumentów, tak w formie 

pisemnej jak i elektronicznej oraz inne informacje przekazane ustnie bądź za 

pośrednictwem bezpośrednich środków łączności, a dotyczące Zamawiającego oraz 

wszystkich klientów i kontrahentów Zamawiającego. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących lub 

zawierających tajemnice przedsiębiorstwa znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy, 

bez względu na sposób wejścia w posiadanie tych dokumentów i materiałów oraz osobę, 

która dokumenty lub materiały te sporządziła bądź opracowała. Obowiązek wydania, 

określony w zdaniu poprzedzającym, obejmuje wszelkie kopie i odpisy, a także zapisy na 

innych nośnikach. 

4. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie 

zbycia osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz informacji 

poufnych dopuszczalne jest tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem 

Zamawiającego. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 

 a) Załącznik nr 1 – Harmonogram Prac, 
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 b) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe, 

 c) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a Załącznikami, 

obowiązują postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy Załącznikami 

obowiązują postanowienia Załącznika o wyższej numeracji, przy czym w przypadku 

określenia w ofercie parametrów korzystniejszych niż parametry minimalne wskazane 

w zapytaniu ofertowym obowiązują parametry korzystniejsze wskazane w ofercie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy jak również oświadczenia Stron wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, 

w szczególności art. 627 – art. 646 kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Za Zamawiającego:      Za Wykonawcę: 

 

__________________________    ________________________ 

 

__________________________    _________________________ 

     


