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Załącznik nr 4 

 
Umowa nr ../06/2022 

zawarta w dniu ...06.2022 roku w Gdańsku, pomiędzy: 
 
MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdańsk, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000205748, NIP 9570882266, REGON 193035520, reprezentowaną przez:  

Krzysztofa Kowalewskiego – Prokurenta 

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym” a 

………………………………………………….., ul. ……………………………………, kod pocztowy, miejscowość, 

NIP ………., REGON ………, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………, 

zwaną w treści Umowy „Sprzedającym”, 

zwanymi łącznie w treści Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

 

§ 1 
Strony zgodnie potwierdzają, iż: 
1. Zamawiający upublicznił w dniu 17.06.2022 roku na portalu Baza Konkurencyjności 

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) Zapytanie ofertowe Nr 4/06/2022, 
pod nazwą: „Aparatura elektryczna”, numer ogłoszenia: 2022-32820-114235; 

2. Sprzedający przedstawił Zamawiającemu ofertę na sprzedaż oraz dostarczenie 

……………………………………………………………………………….., z dnia ...06.2022 r.; 

3. Dokumenty wskazane powyżej w pkt 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej umowy, 
zwanej dalej „Umową”, i określają przedmiot sprzedaży, zwany dalej 
„……………………………………………”; 

4. Warunki Umowy oraz jej pełna treść zostały przedstawione Sprzedającemu przed zawarciem 
Umowy; 

5. Umowa zawarta zostaje w ramach przedsięwzięcia dofinansowywanego przez Unię 
Europejską w związku z realizacją Projektu:  
„Opracowanie innowacyjnego aktywnego filtra harmonicznych z tranzystorami z węglika 
krzemu (SiC) z bezstratnymi obwodami łagodzenia du/dt przeznaczonego do sieci 
przemysłowych średniego napięcia.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014 – 2020 – wsparcie dotacyjne. 
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§ 2 
1. Na mocy Umowy Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności 

……………………………………. oraz ich dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje 
się do odebrania ………………………………………………….. oraz do zapłaty ceny. 

2. Sprzedający zapewnia, iż …………………………………….. stanowiące przedmiot Umowy są 
fabrycznie nowe, stanowią jego własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób 
trzecich, nie toczą się żadne postępowanie, których przedmiotem są ………………………………. 
lub prawa z nimi związane, jak też nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia, w 
szczególności zastawu lub przewłaszczenia, a Sprzedający uprawniony jest do samodzielnego 
rozporządzania nimi w pełnym zakresie. 

 
§ 3 

1. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność ………………………………..,  
a Zamawiający zobowiązuje się je nabyć i uiścić Sprzedającemu ustaloną cenę sprzedaży. 

2. Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy Zamawiającemu najpóźniej w terminie wskazanym 
w ofercie. 

3. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich, Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za pełną realizację 
roszczeń osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, wynikłych wskutek 
wykonywania Umowy przez Sprzedającego, jego podwykonawców lub ich pracowników, 
wraz z kosztami wszelkich postępowań z udziałem Zamawiającego. 

 
§ 4 

Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy, w okresie …. miesięcy 
od daty dostawy. 

 
§ 5 

1. Cenę Sprzedającego za wykonanie całości Umowy Strony ustalają na kwotę zgodną z ofertą 
Sprzedającego, to jest na kwotę netto …………………. zł (słownie: ………………………………….. zł.), 
do której doliczony zostanie podatek VAT. 

2. Kwota określona w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z 
zakresu i należytego sposobu realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze należy wskazać nr i datę 
niniejszej Umowy. 

4. Wszelkie dodatkowe koszty do czasu odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

przedmiotu Umowy, ponosi Sprzedający. 

 
§ 6 

1. Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w dostawie Rozdzielnic Zamawiającemu. 

2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przekazana każdorazowo na 
rachunek wskazany przez Zamawiającego w notach obciążeniowych, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
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wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 
1. Sprzedający zobowiązuje się: 

a) zachować w ścisłej tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego, niezależnie od 
formy przekazania tych informacji i ich źródła; 

b) wykorzystać wymienione powyżej informacje jedynie w celach określonych ustaleniami 
dokonanymi przez Strony na potrzeby realizacji Umowy; 

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby żadna z osób otrzymujących 
informacje, nie ujawniła tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części 
osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia otrzymanego od 
Zamawiającego na piśmie; 

d) przetrzymywać i traktować dokumenty uzyskane od Zamawiającego w sposób zapewniający 
ich poufność. 

2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji dotyczących 
Zamawiającego, które: 
a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia 

postanowień Umowy; 
b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o 

nieujawnianiu w stosunku do Zamawiającego. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej podlegają ochronie przez czas nieoznaczony, nawet 

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 
 

§ 8 
        1. Osobami do kontaktu po obu Stronach Umowy są: 

a) osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu ze Sprzedającym   
     w sprawie realizacji Przedmiotu Umowy jest Krzysztof Kowalewski, 
     nr tel. kom.: 605 068 256, 
     adres e-mail: kowalik@mmb-drives.com.pl; 
b) osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie   
     realizacji Przedmiotu Umowy jest ………………………………………………, 
     nr tel. kom.: ………………………, 
     adres e-mail: …………………………………………………. 

 
                                                                              § 9 

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory wynikłe z realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa wchodzi w życie z datą podpisania przez obie Strony. 
5. Integralną częścią Umowy są załączniki: 

a) Zapytanie ofertowe, 
b) Oferta Sprzedającego wraz z załącznikami. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
………………………………………………….     ……………………………………………. 
 Sprzedający        Zamawiający 


