
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy 
 

Umowa Nr ……………..2021 

zawarta w dniu ….............. 2021 roku w Sokółce, pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5, reprezentowanym przez: 

……………….………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ……………….………………., zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", reprezentowanym 
przez ……………….………………. 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków PFRON projektów w ramach obszaru F 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach projektu „Modernizacja 
infrastruktury WTZ”. 

W  rezultacie  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie 
zapytania ofertowego na zakup  nowej hafciarki i oprogramowania do projektowania haftów – 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
nowej hafciarki i oprogramowania do projektowania haftów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z: 
1) ofertą Wykonawcy, 
2) warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, 
3) obowiązującymi przepisami prawa, 
4) opisem zawartym w niniejszej umowie 

§2. 

1. Hafciarka o którym mowa w §1 ust 1 niniejszej umowy jest fabrycznie nowym 
urządzeniem o parametrach zgodnych z zapytania oraz ofertą Wykonawcy: hafciarka - 
marka ……………………, model ……………………, rok produkcji ………………; 
spełniającym warunki techniczne, warunki gwarancji, oraz posiadającym wyposażenie 
określone w Załączniku nr 1 do umowy. 
2. Oprogramowanie do projektowania haftów o którym mowa w §1 ust 1 niniejszej umowy 
nosi nazwę ……………………………………………………………….. Posiada 
funkcjonalność określoną w Załączniku nr 1 do umowy. 
3. Zamawiający zobowiązują się zapłacić cenę Wykonawcy w wysokości i na zasadach 
określonych w § 3 

§ 3. 
1. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie z zapytaniem 
ofertowym oraz wybraną ofertą Wykonawcy na kwotę netto …............... zł na kwotę 
brutto …............................... zł (słownie: ….............................................................................), 
w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości …..................... zł (…..%). 
2. Wykonawca w ramach własnej działalności dokona opłacenia należnych podatków i 
składek. 
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za 
przedmiot zamówienia i wszelkie koszty Wykonawcy. 
4. Wykonawca zapewnia, iż objęta umową hafciarka jest wolna od wad fizycznych.  
5. Po sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 5, stwierdzającego zgodność 
dostarczonej hafciarki z ofertą według parametrów opisanych w Załączniku Nr 1 do umowy, w 



tym pod względem parametrów technicznych oferowanej przez Wykonawcę hafciarki, 
Wykonawca wystawi fakturę VAT. 
6. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy ceny na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni 
od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiający zastrzega sobie 
prawo potracenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

§ 4. 
1. Dostawa wyposażonej hafciarki nastąpi w terminie do dnia 20.12.2021 r. w godz. 8:00-
15:00. 
2. W dniu dostawy Wykonawca przeszkoli personel z obsługi hafciarki w czasie nie krótszym 
niż 1 godzina. 
3. Dostawa hafciarki i oprogramowania do projektowania haftów  do siedziby Zamawiającego: 
16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5 - hafciarka musi być przygotowana do odbioru technicznego 
przez Zamawiającego. Termin dostawy do dnia 20 grudnia 2021 r.  r. w godz. 8:00-15:00. 
Dostawa w dni robocze. 

§ 5. 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o 
terminie dostawy hafciarki i oprogramowania do projektowania haftów. 
1. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej zapewni: hafciarkę i oprogramowanie do 
projektowania haftów  o parametrach zgodnych z zapytaniem ofertowym oraz ofertą 
Wykonawcy.  
2. Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 5 – hafciarka 
ma być przygotowana do odbioru technicznego przez komisję. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z hafciarką kartę gwarancyjną wystawioną 
przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 
4. Z czynności odbioru hafciarki i oprogramowania do projektowania haftów zostanie spisany 
i podpisany przez dwie strony Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonej hafciarki 
i oprogramowania do projektowania haftów z ofertą według parametrów opisanych w 
Załączniku Nr 1 do umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanej przez 
Wykonawcę hafciarki i oprogramowania do projektowania haftów. Zamawiający – zastrzega 
sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonej przez Wykonawcę hafciarki i 
oprogramowania do projektowania haftów, w celu zbadania zgodności z wymaganymi 
parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu oraz w złożonej ofercie. W Protokole 
odbioru zostanie także wymieniony numer fabryczny hafciarki. 
5. Hafciarka, która nie spełnia warunku odbioru zostanie wymieniona na nową, wolną od wad 
w terminie 7 dni. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru hafciarki wolnej 
od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru. Za datę spełnienia świadczenia 
uznaje się dzień dostawy hafciarki po wymianie i podpisania dodatkowego protokołu odbioru. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą hafciarki i 
oprogramowania do projektowania haftów do momentu podpisania Protokołu odbioru przez 
obie Strony. 
7. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia w osobie: 

............................................................... tel. ………………. e-mail……………………….. 
8. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia w osobie: 

............................................................... tel. …….………… e-mail……………………….. 
§ 6. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
innej osobie bez zgody Zamawiającego. 



 § 7. 
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,  za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości hafciarki 
b) za zwłokę w wykonaniu dostawy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy 

§ 8. 
1. Na objętą przedmiotem umowy hafciarkę Zamawiający otrzyma gwarancję zgodnie z 
gwarancją producenta: ……… miesięcy, zgodnie z kartą gwarancyjną licząc od daty odbioru 
końcowego hafciarki na zasadach określonych w umowie. 
2. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i 
serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonej hafciarki. 
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczoną hafciarkę na 
nową tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach 

§ 9. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

§ 10. 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
w sprawach procesowych przepisu Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 12. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy. 
 
Załączniki do umowy stanowią: 
1. Wykaz wyposażenia hafciarki. 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA  


