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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

 
 

UMOWA  NR: ……./ 2020 
 
zawarta w dniu …………. pomiędzy: 
 
Zakładem Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder spółka cywilna, z siedzibą w miejscowości 
Pław, ulica Parkowa 4A, 66-615 Dąbie, gmina Dąbie, powiat krośnieński, województwo lubuskie  
 i posiadająca  REGON: 970516008,  NIP: 9261083917 
 
reprezentowana przez: 
 
1.  Agnieszka Sztuder - Wspólnik 
 
2. Tomasz Sztuder - Wspólnik 
 
 
zwana dalej „Zamawiającym” z jednej strony, a 
 
.................................................................................................................................................................. 
reprezentowane przez: 
 
 
1. ………………-……………………… 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” , 
 
została zawarta Umowa treści następującej: 

 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujący Przedmiot Umowy:  
 

dostawa i montaż wyposażenia wylęgarni,  zadanie II.A.1: „Aparaty l ęgowe”; zadanie II.A.2: 
„Aparaty klujnikowe” ; zadanie II.A.3: „Licznik piskl ąt”; zadanie II.A.4: „Pompa do świetlenia jaj”; 
zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków”; zadanie II.A.6: 
„Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”; zadanie II.A.7: „Urządzenie do utylizacji jaj”; 
zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”; zadanie II.A.9: „Maszyna do 
nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe”; zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z 
systemem nawilżania i bakteriobójczym”; zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze 
zbiornikiem buforowym ”; zadanie II.A.12: „Koszty instalacji”; zadanie II.A.13: „Koszty 
transportu”  w ramach realizacji operacji "Wzrost konkurencyjno ści spółki na rynku drobiarskim 
poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej wylęgu piskląt” w Zakładzie Wyl ęgu Drobiu Wijewo, 
adres inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36, 
obręb 301306_2.0005 Wijewo , numer księgi wieczystej system teleinformatyczny PO1L/00034382/8, 
woj. wielkopolskie, powiat leszczyński,  
 
Szczegółowy opis robót związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy: 
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1.  Zadanie II.A.1: „Aparaty l ęgowe” 
 
1.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 

1.1.1.aparat lęgowy spełniający następujące wymagania:  

Wymagane parametry techniczne aparatu lęgowego  /dane dla 1 szt./ 

 

- średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW 

- maksymalne pobór mocy elektrycznej - 9 kW 

- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E    

- minimalna pojemność - 56 000 szt. jaj  

- maksymalna pojemność -  87 000 szt. jaj 

- maksymalne wymiary aparatu lęgowego to:  szerokość: 4 300 mm , długość: 3 800 mm,   

                                                                          wysokość: 3 000 mm 

- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości 

- aparat lęgowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO2, Rh, 

- oświetlenie – LED 

- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 200 kfrig/h 

 
- ilość aparatów lęgowych  -  6 szt. 
 
 1.1.2. taca lęgowa  – ( minimum 384 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego maksymalna pojemność  
           tacy, lęgowej – 150 szt. jaj/tacę lęgową)  - minimum 2 304 szt. 
 
 1.1.3. wózek lęgowy - ( 12 szt. dla 1 szt. aparatu lęgowego, minimalna pojemność – 32 tace  
           lęgowe/wózek lęgowy)  – 72 szt. 
 
 
2. Zadanie II.A.2: „Aparaty klujnikowe” 

 

2.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 

2.1.1. aparat klujnikowy spełniający następujące wymagania: 

Wymagane parametry techniczne aparatu klujnikowego /dane dla 1 szt./ 

- średni pobór mocy elektrycznej – 1,5 – 2,5 kW 

- maksymalny pobór mocy elektrycznej – 3,1 kW 
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- zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E    

- minimalna pojemność  - 19 200 szt. jaj 

- maksymalna pojemność – 38 400 szt. jaj 

- maksymalne wymiary aparatu klujnikowego  - szerokość: 3 500 mm, długość: 2 300 mm,  

                                                                        wysokość: 2 800 mm 

- silniki elektryczne sterowane regulatorem częstotliwości 

- aparat klujnikowy wyposażony w czujniki: temperatury, bezpieczeństwa, CO2, Rh, 

- oświetlenie – taśmy LED 

- wydajność wody chłodzącej: minimum 2 000 kfrig/h 

- aparat klujnikowy wyposażony w system pozwalający na lepszą synchronizację klucia piskląt 

- aparat klujnikowi wyposażony w system dezynfekcji 

 
- ilość aparatów klujnikowych  -  9 szt. 
 
2.1.2. kosze klujnikowe – (maksymalna pojemność koszy klujnikowych – 150 jaj/kosz  
          klujnikowy, 128 szt. koszy klujnikowych dla 1 szt. aparatu klujnikowego )   – 1 152 szt. 
 
 2.1.3. wózki klujnikowe – ( 4 szt. dla 1 aparatu klujnikowego, minimalna pojemność 32 kosze 
          klujnikowe/ wózek klujnikowy)  – 36 szt. 
 
 
 
3. Zadanie II.A.3: „Licznik piskl ąt”    
 
3.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
3.1.1. Licznik piskl ąt 
          przeznaczenie:  maszyna której zadaniem jest wybieranie i liczenie piskląt, 
          wydajność do 60 000 sztuk piskląt na godzinę 
           
         - ilość liczników piskląt  -  1 szt. 
 
 
4. Zadanie II.A.4: „Pompa do świetlenia jaj”    
 
4.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
4.1.1. Pompa do świetlenia jaj 
        przeznaczenie:  maszyna do prasowania czystych jaj i mieszania oddzielonych części 
        płynnych czystych jaj, praca urządzenia przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu  
        min.3 bar 
           
         - ilość pomp do świetlenia jaj  -  1 szt. 
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5. Zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków”   
 
5.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
5.1.1. Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków 
          przeznaczenie:  maszyna ma za zadanie wykonać detekcję jaja i sklasyfikować zarodki 
          żywe, jaja niezapłodnione, oraz wcześnie i późno zmarłe, głowica prześwietlająca 
          wyposażona w sensory do wyczuwania pulsu serca zarodka,  
          wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę 
           
         - ilość maszyn do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków -  1 szt. 
 
 
6. Zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”    
 
6.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
6.1.1. Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo - przeznaczenie:  
          szczepienie dojajowe jaj zawierających tylko żywe zarodki, maszyna kompatybilna  
          z aparatem klujnikowym. 
          Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo wyposażona w: 
          - system unoszenia, pozycjonowania i pionowania jaj, 
          - podwójną igłę (dziurkacz i igła szczepiąca) 
          - możliwość wstrzyknięcia immunomodulatorów (jolkina, dimer lizozymu, laktoferyna) 
          Wydajność do 60 000 szt. jaj na godzinę 
 
 
         - ilość maszyn do szczepienia zarodków dojajowo  -  1 szt. 
 
 
7. Zadanie II.A.7: „Urz ądzenie do utylizacji jaj”    
 
7.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
7.1.1. Maszyna do utylizacji jaj  
          przeznaczenie:  maszyna która po wybraniu piskląt ma za zadanie zutylizować skorupki 
          czystych jaj 
           
         - ilość maszyn do utylizacji jaj  -  1 szt. 
 
8. Zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”    
 
8.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
8.1.1. Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych 
          przeznaczenie:  maszyna której zadaniem jest utylizacja piskląt kalekich i padłych,  
          utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami 
           
         - ilość maszyn do utylizacji piskląt kalekich i padłych  -  1 szt. 
 
9. Zadanie II.A.9: „Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe”   
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9.1.Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
9.1.1. Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe 
          przeznaczenie:  maszyna do nakładania wytłaczanek fermowych na tace od aparatów 
          lęgowych, wydajność do 30 000 szt. jaj na godzinę, przyłącze sprężonego powietrza 
          o ciśnieniu do 3 bar 
           
         - ilość maszyn do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe  -  1 szt. 
 
 
10.  Zadanie II.A.10: „Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym” 
 
10.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 

Układ wentylacyjny będzie się składał z: sekcji przedgrzania z wodą o temperaturze nie 
przekraczającej: 70/50 º C z pompą cyrkulacyjną; wymiennika ciepła do układu przedgrzania; 
systemu kontroli z czujnikami oraz zaworami modulującymi. 

 
10.1.1. Główna jednostka wentylacyjna - nr 1 
 
     Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie dostarczała 

powietrze do następujących pomieszczeń:  
     pomieszczenie aparatów lęgowych nr 1, pomieszczenie aparatów lęgowych nr 2. 
     Jednostka wentylacyjna składa się z: filtra płaskiego, filtra workowego, rekuperacji ciepła z 

płytowym wymiennikiem ciepła, sekcji grzewczej z wodą nie przekraczającą 80/60 ºC wraz z pompą 
cyrkulacyjną oraz zaworu trójdrożnego. 

     Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 40 000 kfrig/h. 
     Pojemność zbiornika wody: minimum 450 dm3 
     Wydajność grzania: minimum 37 000 kcal/h 
     Ilość świeżego powietrza: minimum 4 500 m3/h 
     Całkowita ilość powietrza: minimum 4 500 m3/h 

     Moc agregatu:  - średni pobór mocy elektrycznej – 6 - 8 kW 

 
10.1.2. Główna jednostka wentylacyjna – nr 2 
 
     Jednostka wentylacyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznych, będzie dostarczała 

powietrze do następujących pomieszczeń:  
     hala klujników nr 1, hala klujników nr 2 
     Jednostka wentylacyjna ma składać się z: filtra płaskiego, filtra workowego, sekcji grzewczej z wodą 

nie przekraczającą 80/60 ºC wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem trójdrożnym, sekcji 
nawilżania, sekcji chłodzącej wraz z zaworem trójdrożnym, drugiej sekcji grzewczej z wodą  nie 
przekraczającej 80/60 º C uniemożliwiającej zwapnieniu wraz z pompą cyrkulacyjną oraz zaworem 
trójdrożnym, sekcji z wentylatorem o zmiennej prędkości. 

     Wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 53 000 kfrig/h. 
     Pojemność zbiornika wody: minimum 650 dm3 
     Wydajność grzania: minimum 73 000 kcal/h 
     Ilość świeżego powietrza: minimum 6 000 m3/h 
     Całkowita ilość powietrza: minimum 6 000 m3/h 

     Moc agregatu:  - średni pobór mocy elektrycznej – 3 - 5 kW 
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     - ilość – wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym  -  1 komplet 
 
11.  Zadanie II.A.11: „Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym” 
 
11.1. Dostawa, montaż urządzeń z rozruchem mechanicznym i technologicznym: 
 
11.1.1. Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym 
 
        Parametry techniczne agregatu chłodniczego  - dla 1 szt.: 
        moc – od 295 do 330 kW, 
        agregat wody lodowej (7/12), 
        zasilenie w energię elektryczną – 3 x 400 V + N + E, 50Hz, napięcie 360-440 V, 
        maksymalne ciśnienie wody – 1000 kPa,    
        przyłącze wody 
 
      - ilość agregatów chłodniczych na ramie ze zbiornikiem buforowym  -  2 szt. 
 
12. Zadanie II.A.12: „Koszty instalacji” – 1 komplet 
 
13. Zadanie II.A.13: „Koszty transportu” – 1 komplet 
 
14. Inne 
 
14.1.   Zakres przedmiotu Umowy obejmuje również: 
 

• wykonanie instalacji okablowania i zasilenia szaf sterowniczych, 
• wykonanie instalacji sterowniczych łącznie z szafami sterowniczymi i pomiarowymi 
• wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji 

elektrycznych związanych z Przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Umowy w języku polskim, wersja 

drukowana i elektroniczna, 
• dostawę i rozładunek wszystkich urządzeń i materiałów przewidzianych do wykonania 

zamówienia, 
• przeprowadzenie rozruchu i regulacji urządzeń, 
• przeprowadzenie 24 godzinnej próby eksploatacyjnej 
• całość prac i dostaw po stronie Wykonawcy winna być kompletna i zawierać wszelkie 

urządzenia i instalacje do prawidłowej pracy całego układu 
 

14.2. Roboty montażowe będące przedmiotem niniejszej Umowy zostaną wykonane z materiałów 
         Wykonawcy. 
14.3. Szczegółowy zakres rzeczowy dostawy zawiera Załącznik nr 1 (oferta nr ……. z dnia ……… ) do  
         niniejszej Umowy.  
14.4. Miejsce montażu wyposażenia wylęgarni  znajduje się na terenie Zakładu Wylęgu Drobiu w  
         Wijewie , 64-150 Wijewo, ul. Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36,  
         obręb 301306_2.005 Wijewo, numer księgi wieczystej system teleinformatyczny   
         PO1L/00034382/8,  woj. wielkopolskie, powiat leszczyński  – zwanym dalej ,,terenem  
          inwestycji’’ albo ,,miejscem montażu’’.  
14.5.Zamawiający oświadcza, iż ma prawo do dysponowania terenem inwestycji w zakresie   
         niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy. 
14.6.Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób kompleksowy, co oznacza, że Wykonawca 
        może powstrzymać się od wykonania tylko tych prac, które zostały w sposób jednoznaczny 
        wyłączone z Przedmiotu umowy w formie pisemnej. Akceptacja oferty przez Zamawiającego 
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        nie zwalnia Wykonawcy od jego wyłącznej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 
        cywilnej za wykonanie Przedmiotu Umowy technicznie i konstrukcyjnie bez zarzutu 
14.7.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki rzeczowe, finansowe, zespół fachowców 
        oraz doświadczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego  
        rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Umowy. 
        Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi 
        przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz zgodnie z przekazanym projektem technologii, 
        na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 
14.8.Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do pokrycia 
        wszelkich kosztów inwestycji, w tym wynagrodzenie Wykonawcy. 
14.9.Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i 
        likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy pomocy 
        podwykonawców. Przed powierzeniem podwykonawcom robót wchodzących w zakres  
        Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na to pisemną zgodę Zamawiającego. 
        Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez 
        wszystkich podwykonawców, jak za działania własne. 
14.10.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami panującymi w miejscu montażu 
          wyposażenia wylęgarni, uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje oraz dostęp 
          do miejsca prowadzenia robót na potrzeby wykonania wizji lokalnej, inspekcji, badań 
          i pomiarów w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz, że zawierając niniejszą  
          Umowę uwzględnił wszelkie ryzyka z tym związane 

 
 

§ 2 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- umożliwienie Wykonawcy korzystania z terenu inwestycji w zakresie niezbędnym dla 
wykonania niniejszej Umowy, 

- zapewnienie dostępu do niezbędnych mediów w tym energii elektrycznej, 
- zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych,  
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
- dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, w trybie określonym w niniejszej 

umowie, 
- terminowe regulowanie płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu dostawy i montażu Przedmiotu 

Umowy, 
- bezzwłoczne powiadamianie Wykonawcy o ujawnionych w toku eksploatacji wadach i usterkach 

Przedmiotu Umowy.  
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
      -    dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego wyposażenia wylęgarni zgodnie z  § 1  

- dostarczenie materiałów i urządzeń wyposażenia wylęgarni , wolnych od wad prawnych i 
fizycznych oraz wykonanie poprawnie pod względem technicznym, zgodnie z ogólnie 
akceptowaną wiedzą robót montażowych objętych niniejszą Umową. 

- dostarczenie karty gwarancyjnej wypełnionej czytelnie i bez poprawek z wpisanym numerem 
seryjnym lub innym unikalnym numerem poszczególnych urządzeń (zgodnym z numerem 
uwidocznionym na obudowie tego urządzenia) 
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- dostarczenie dokumentacji techniczno-rozruchowej, całościowego schematu elektrycznego, 
instrukcji użytkowania i obsługi, dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez Przedmiot 
Umowy wszelkich wymogów bezpieczeństwa, certyfikaty oraz inne dokumenty wymagane 
przez prawo, oznakowania I deklaracji zgodności CE 

- wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim 
 

 
§ 4 

Terminy realizacji 
 
 
1. Ustala się następujący termin realizacji Umowy: 
      Rozpoczęcie prac:……………….2020 r. 
      Zakończenie prac:  12.11.2020 r. 
2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji Przedmiotu Umowy. 
3. Zmiana terminu zakończenia prac wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
4. Terminy określone w ust.1, ulegają przedłużeniu w przypadku: 

a) opóźnienia się Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu inwestycji  
b) opóźnień w realizacji zamówienia wynikających z decyzji właściwych organów 

administracji, innych uprawnionych podmiotów oraz innych przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, w szczególności przyczyn określonych w § 13 ust. 2.  

5. Okres, przez który istniała każda z ww. sytuacji nie jest wliczany do okresu wykonania Umowy. 
      Termin odbioru końcowego ulega stosownemu przesunięciu o okres, w którym Wykonawca 
      wstrzymał wykonanie prac. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu Przedmiotu Umowy powinno  
      być zgłoszone w formie pisemnej (lub e-mailem) Zamawiającemu, w terminie nie później niż 2 dni 
      od dnia wystąpienia przeszkody, pod rygorem utraty prawa do powoływania się w przyszłości 
      na występowanie przeszkody. 
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom realizacji robót, powstałe  
      z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy 
      z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone 
      zostaną o wzajemnie uzgodniony okres czasu, ale nie krótszy niż czas trwania przestojów. 

 
 

§ 5 
Odbiór Techniczny 

 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o: 

1) gotowości Przedmiotu Umowy do uruchomienia i odbioru technicznego, niezwłocznie po 
dokonaniu jego montażu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru technicznego Przedmiotu Umowy, nie 
później, niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru. Potwierdzeniem odbioru 
Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli każdej ze 
stron. 

3. Czas oczekiwania na odbiór nie będzie wliczany do czasu realizacji Umowy. Po bezskutecznym 
upływie terminu, o którym mowa w ust.2, Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia 
jednostronnego protokołu odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę stosownej faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia ustalonego w niniejszej 
Umowie. 

4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, to  Zamawiającemu 
      przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia dokonania odbioru do czasu 
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      ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
     pod warunkiem, że wady te nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie 
     z przeznaczeniem. 

5.   Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  
      żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych  
      robót. Za datę odbioru przyjmuje się datę uwidocznioną na protokole odbioru przyjęcia wykonanych 
      robót wolnych od wad i usterek. 
 

§ 6 
Cena 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określa się na kwotę: …………….. 

(słownie: …………….). 
2. Do określonej kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 
 

§ 7 
Warunki i Terminarz Płatno ści 

 
 

1. Ustala się następujący harmonogram płatności: 
        

a) zaliczka w wysokości 30 % ceny umownej brutto tj. kwota w wysokości:………… 
(słownie:………..) – płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  

b) płatność częściowa w wysokości 60 % ceny umownej brutto tj. kwota w 
wysokości:………..(słownie:………….) – po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o 
gotowości do wysyłki materiałów i urządzeń będących Przedmiotem Umowy , termin płatności 
14 dni od daty wystawienia faktury  

c) płatność końcowa w wysokości 10 % ceny umownej brutto tj. kwota w 
wysokości:………..(słownie:…………), po odbiorze technicznym, podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego i również po rozpoczęciu pierwszego procesu wylęgu piskląt, który to 
proces nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, 
itp., wymaganych przez przepisy prawa, termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury 

 
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, zaliczka wskazana w ust. 1.a niniejszego 

paragrafu, nie ulega zwrotowi dla Zamawiającego. 
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy, zaliczka wskazana w ust. 1.a niniejszego 

paragrafu, ulega zwrotowi dla Zamawiającego. 
4. W przypadku unieważnienia Umowy z winy Wykonawcy, zaliczka wskazana w ust. 1.a niniejszego 

paragrafu, ulega zwrotowi dla Zamawiającego. 
5. Zamawiający dokona płatności należności w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze.  
6. Datą zapłaty jest data zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy 

 
 

§ 8 
Oświadczenia 

 
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem  VAT i jego nazwa brzmi:  
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          Zakład Wyl ęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder  spółka cywilna 
          66-615 Dąbie 
          Pław, ul. Parkowa 4A 
          NIP 926 108 39 17 
 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:  
 

  ……………………………………..   
  …………………………………….. 
  NIP: …………... 
 
 

§ 9 
Zastrzeżenia 

 
1. Do  czasu zapłacenia przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia wynikającego z 

niniejszej Umowy, urządzenia i materiały zamontowane w ramach Przedmiotu Umowy  
stanowić będzie własność Wykonawcy. 

 
 

§10 
   Gwarancje 

 
 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonych urządzeń i materiałów zamontowanych w 
instalacji oświetleniowej i to, że są one nowe, wolne od wad materiałowych, wad 
technologicznych, konstrukcyjnych lub jakichkolwiek innych wad. 

2. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 
…….. licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i rozpoczęcia pierwszego 
procesu wylęgu piskląt, który to proces nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń, itp., wymaganych przez przepisy prawa 

3. W czasie trwania gwarancji, wszelkie prace serwisowe związane z normalną eksploatacją, muszą 
być wykonywane przez serwis Wykonawcy. 

4. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku Siły Wyższej, 
nieprzestrzegania Instrukcji użytkowania lub w sytuacji ingerencji w zakupione urządzenie przez 
osoby nieuprawnione. 

5. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu odpłatny serwis, na warunkach 
odrębnie ustalonych przez strony.    

6. Począwszy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący przedmiot umowy 

7. Wady stwierdzone w toku czynności odbioru i w okresie gwarancji Wykonawca usunie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 14 dni. 

8. Okres wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancji wymieniony w § 10 pkt 
2 o czas trwania naprawy gwarancyjnej. 

9. W przypadku nie usunięcia w terminie przez Wykonawcę usterek, do których jest 
zobowiązany, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, a po bezskutecznym 
jego upływie uprawniony jest do zlecenia zastępczego usunięcia usterek na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

10. Czas podjęcia czynności serwisowych Wykonawcy wynosi 24 h od chwili otrzymania 
zgłoszenia. 

11. Przegląd „0" bezpłatny nastąpi po 90 dniach licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Czynności te zostaną udokumentowane protokołem przeglądu. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego urządzenia i elementu Przedmiotu 
Umowy, spośród dostarczonych, które uległo trzeciej kolejnej awarii, na nowe urządzenie 
wolne od wad, posiadające parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od tych jakie 
posiadało urządzenie uszkodzone, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej awarii. 

13. Zgłoszenie Wykonawcy wad Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, Zamawiający dokona 
telefonicznie, faksem lub e-mailem do siedziby Wykonawcy: tel………….., fax………., e-
mail:, 

14. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu siedziby, Wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni przed terminem zmian. 

15. Wykonawca gwarantuje , że żadne z urządzeń oraz towarów dostarczanych na podstawie 
niniejszej umowy nie narusza prawa patentowego oraz żadnych praw własności 
intelektualnej należących do strony trzeciej. 

16. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie ewentualne roszczenia, szkody, koszty 
oraz wydatki wynikające z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich patentów lub 
innych praw stron trzecich związanych z urządzeniami oraz towarami, włącznie z 
komponentami zastosowanymi w dostarczonych urządzeniach z wyłączeniem urządzeń nie 
będących produktem Wykonawcy. 

 
 

§ 11 
Zmiany i uzupełnienia 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą sporządzone w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do 
umowy . 

 
 

§ 12 
Kary umowne 

 
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma 

prawo do naliczania kar umownych w wysokości  0,3 % wartości Umowy za każdy  dzień 
zwłoki, lecz sumarycznie nie więcej niż 45 % wartości Umowy. Zastrzeżenie powyższe nie 
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku całkowitego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 50 % wartości Umowy. 

3. W związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej Umowy, a 
w szczególności : 

a) nieterminowym udostępnieniem miejsca montażu, 
b) nie przystąpienie do czynności odbioru technicznego zamontowanego urządzenia w 

terminie określonym w § 5 niniejszej Umowy, 
            Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 0,3 % wartości Umowy za  
            każdy dzień opóźnienia 

4. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej z tytułu nie 
zapłacenia faktur w terminie.  

5. Niezależnie od kar umownych, każda ze stron może dochodzić na drodze sądowej, 
odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych 
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§ 13 
Zastrzeżenia odpowiedzialności 

  
1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, 

jeżeli udowodni, że zostało ono spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą, oraz że w 
chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na 
zdolność strony do wykonania Umowy, oraz że niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub 
przynajmniej jego skutków. 

2. Wydarzenie określone w ust. 1 może wynikać z następujących okoliczności: 
a. wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu; 
b. katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenia 

pioruna itp.; 
c. wybuchy, pożar; 
d. bojkot, lock-outy wszelkiego rodzaju, strajk „włoski”, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń. 

 
 

§ 14 
Przedstawiciele stron 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 
 

             Tomasz Sztuder 
             tel. mobil.  +48 602 272 517 
             zwdsztuder@gmail.com 

 
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

 
………………. 
tel. ………….. 
e-mail:……….. 

 

 
3. Wszelkie oświadczenia stron wynikające z Umowy, Strony będą składać faksem, za 

potwierdzeniem odbioru, lub listem poleconym, na adres wskazany w preambule umowy. Każda 
zmiana adresu wymaga poinformowania  drugiej strony  Umowy. W razie niepowiadomienia za 
skuteczne uznaje się doręczenie na adres wskazany w preambule. 
 
 

§ 15 
Prawa własności intelektualnej 

 
1.  W związku z faktem, iż część towarów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy zawiera  

       oprogramowanie, które jest przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, Wykonawca  
       w ramach wykonanego Przedmiotu Umowy udziela Zamawiającemu licencji, która jest 
       niewyłączna i nieograniczona w czasie, w zakresie korzystania ze wspomnianego oprogramowania. 
 
 
 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. Roszczenia Zamawiającego do odszkodowania za ewentualne szkody w mieniu spowodowane przez 

Wykonawcę, inne niż z tytułu szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, lekkomyślności 
lub umyślnego działania Wykonawcy, będą ograniczone do wartości szkód bezpośrednich. 



 

 13

2. Jeżeli którekolwiek postanowienia niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie 
wadliwe, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy w maksymalnym zakresie 
dopuszczalnym przez prawo. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej 
Umowy za nieważne lub prawnie wadliwe przyjmuje się, że postanowienia uznane za nieważne lub 
prawnie wadliwe zastąpione zostaje postanowieniem odpowiednio ważnym i poprawnym, o treści 
jak najbardziej zbliżonej do postanowienia uznanego za nieważne i prawnie wadliwe 

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przenoszenia prawa ani obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

4. Strony oświadczają, iż podejmą starania, aby rozwiązywać wszelkie spory powstałe w związku z 
realizacją niniejszej Umowy, w sposób polubowny i w drodze rokowań. W razie braku dojścia do 
porozumienia na drodze rokowań, wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

5. Strony postanawiają, że prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie 
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
         Zamawiający                                      Wykonawca 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. oferta Wykonawcy 


