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Załącznik nr 2 do zapytania nr 1/2023/Re_Open UK 

 

Umowa na wykonanie, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego 5-osiowego centrum frezarskiego 

CNC  

 

zawarta w Praszce, dnia ………………….2023 pomiędzy: 

 

 

Neapco Europe Sp. z o. o.  

Ul. Kaliska 72 

46-320Praszka 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS:0000276788, NIP: 

7010060289, kapitał zakładowy 1.900.000 PLN  

reprezentowaną przez: 

Edmund Majtyka- Prezes Zarządu 

………………………… – Członek Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………… 

NIP (numer podatkowy):  

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………… , 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwane Stronami. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie konkursu ofert nr 

1/2023/Re_Open UK z dnia 23.02.2023 realizowanego w ramach projektu nr PBAR.02.01.00-00-0048/22 pn. 

„Wprowadzenie nowego produktu na rynek celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”, Strony zawierają 

Umowę dotyczącą dostawy, montażu i uruchomienia 5 – osiowego centrum frezerskiego CNC następującej treści:  

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji i sprzedaży na warunkach określonych w 

niniejszej umowie dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w Praszce, przy ul. Kaliskiej 

72 nowego (pierwsze uruchomienie), nieużywanego 5-osiowego centrum frezarskiego CNC (dalej 

centrum frezarskie) oraz szkolenie pracowników Zamawiającego  na warunkach określonych w 

Zaproszeniu do składania ofert Konkurs ofert nr 1/2023/Re_Open UK z dnia 23.02.2023 oraz ofercie 

Wykonawcy (Przedmiot umowy). 

 

2. Zaproszenie do składania ofert Konkurs ofert nr 1/2023/Re_Open UK z dnia 23.02.2023 oraz oferta 

Wykonawcy, stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że wykona i jest właścicielem centrum frezarskiego, posiada prawo swobodnego 

dysponowania nim oraz, że centrum frezarskie nie jest dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą 

prawną, w szczególności nie jest obciążone prawami osób trzecich.  

4. Wykonawca zapewnia, że centrum frezarskie będzie najwyższej jakości, będzie spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodne z obowiązującymi normami i 

warunkami określonymi w szczególności w punkcie VII Zaproszenia do składania ofert (Przedmiot 

zamówienia) dla konkursu ofert 1/2023/Re_Open UK, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności centrum frezarskiego na Zamawiającego nastąpi z 

chwilą zapłaty całości ceny. .  

6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt i ryzyko 

centrum frezarskiego wraz z wymaganymi dokumentami do miejsca walidacji centrum frezarskiego, tj. ul. 

Kaliska 72, 46-320 Praszka, celem montażu, uruchomienia i odbioru technicznego centrum frezarskiego.  

7. Wraz z montażem centrum frezarskiego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 

Zamawiającemu instrukcję konserwacji centrum frezarskiego oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające 

Zamawiającemu na korzystanie z centrum frezarskiego zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym 

i gospodarczym przeznaczeniem. 

8. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze centrum frezarskiego, o którym mowa w 

Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy odbędzie się w trakcie odbioru końcowego w siedzibie 

Zamawiającego (jako jego integralna część).  

9. Centrum frezarskie powinno posiadać trwałe oznaczenia zawierające: nazwę i adres producenta, typ, 

oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji. 

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia centrum frezarskiego przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą wydania centrum frezarskiego Zamawiającemu. 

§ 2.  

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………………. roku. W celu 

usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 

centrum frezarskiego w którym zostanie stwierdzone jego uruchomienie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: kamil.makowka@neapco.com lub telefonicznie na nr +48 34 35 00 436 o planowanym 

terminie dostawy centrum frezarskiego do Zamawiającego z co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia uruchomienia centrum 

frezarskiego. W razie nieobecności Zamawiającego w uzgodnionym terminie, uruchomienie będzie uznane 

za dokonane. 

4. Wykonawca przystąpi do uruchomienia centrum frezarskiego w terminie uzgodnionym przez strony, nie 

później niż 7 (siedem) dni od daty wydania, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego zapłaty, 

zgodnie z § 4 ust. 2 lit.a). W razie niedokonania uruchomienia z winy Zamawiającego, strony ustalą kolejny 

termin uruchomienia, przy czym nie powinien on być dłuższy niż 14 (czternaście) dni, licząc od daty 

pierwszego uruchomienia.   

 

 

 

§ 3.  
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1. Strony zgodnie ustalają, że po dostawie centrum frezarskiego do siedziby Zamawiającego Wykonawca 

dokona jego montażu, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, a następnie zostanie 

przeprowadzony przez Strony jego odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem odbioru podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.  

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad i/lub zastrzeżeń Strony sporządzą protokół odbioru z 

zastrzeżeniami, w którym ustalą dalszy zakres postępowania z uwzględnieniem dat i osób 

odpowiedzialnych za ich usunięcie. Po usunięciu wad i/lub zastrzeżeń, o których mowa powyżej lub w 

przypadku odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru 

końcowego.  

3. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej 

faktury VAT.  

§ 4.  

 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto ………………. (waluta: ……..). 

Wskazana wyżej kwota zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki.1 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy, wskazany na fakturze przez 

Wykonawcę: 

− a) zaliczka w wysokości 90% wartości wynagrodzenia w terminie 14 dni po podpisaniu umowy, na 

podstawie faktury zaliczkowej.  

− b) 10% wartości wynagrodzenia w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy zwalniającego płatność na podstawie faktury końcowej. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia kwotą należności rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów  

i usług i posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

§ 5.  

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na przedmiot niniejszej Umowy, na okres 18 miesięcy, przy 

czym 36 miesięcy na wrzeciono wewnątrz centrum frezarskiego liczony od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: .................................... lub telefonicznie pod numerem: …………………………….. nie 

później niż w terminie 10 (dziesięć) godzin od jej wykrycia, a zgłoszenie musi zawierać jej szczegółowy opis z 

podaniem kodów, alarmów oraz okoliczności wystąpienia wady. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w czasie 24 godzin od otrzymania powiadomienia – do ustalenie przyczyn usterki oraz potrzeby zastosowania 

części zamiennych, a ponadto w razie takiej możliwości i jeżeli naprawa nie wymaga zastosowania części 

zamiennych, udzielenia Zamawiającemu pomocy w samodzielnym usunięciu usterki, przy czym wymienione 

działania mogą zostać zrealizowane w całości w formie konsultacji telefonicznej z odpowiednimi 

pracownikami/służbami Zamawiającego, 

 
1 Jeśli dotyczy 
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b) w czasie 48 godzin od momentu ustalenia przyczyn usterki - do przystąpienia do naprawy centrum 

frezerskiego, jeżeli Zamawiający nie może wykonać naprawy we własnym zakresie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

naprawa wymaga zastosowania części zamiennych, w której serwis Wykonawcy przystąpi do naprawy centrum 

frezerskiego w terminie 24 godzin od dostawy części zamiennych.  

4. Wszystkie koszty związane z usunięciem awarii w okresie gwarancji nie spowodowane z winy Zamawiającego 

ponosi Wykonawca.   

5. Do kosztów, o których mowa w ust. 3 powyżej zalicza się między innymi: koszty podróży  i pobytu  personelu  

Wykonawcy, jak również koszty dostawy i ewentualnej odprawy celnej części zamiennych, które uległy awarii 

w okresie gwarancji.   

6. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pisemnie upoważnić personel techniczny Zamawiającego do 

usunięcia przez niego awarii centrum frezarskiego.  

7. Lista wszystkich rekomendowanych części zamiennych zostanie dostarczona przez Wykonawcę.   

8. Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne.   

9. Gwarancją nie są objęte: 

a) zużycie i uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego z dokumentacją centrum frezarskiego, 

b) usługi i materiały eksploatacyjno-obsługowe szybko zużywające się, określone w dokumentacji centrum 

frezarskiego 

c) uszkodzenia, przeciążenia lub usterki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z któregokolwiek powodu 

wyszczególnionego poniżej: 

- używanie centrum frezarskiego pomimo braku podpisania protokołu uruchomienia,  

- niewłaściwa lokalizacja centrum frezarskiego, oraz czynniki takie jak temperatura otoczenia, wpływy 

chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, 

- zaniedbanie lub brak staranności Zamawiającego, przez co rozumie się w szczególności nieprzestrzeganie 

zasad określonych w dokumentacji technicznej centrum frezarskiego , 

- używanie centrum frezarskiego niezgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, w tym 

stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

- naprawy przeprowadzone we własnym zakresie przez Zamawiającego bez wyraźnej pisemnej zgody 

Wykonawcy (nie dotyczy pomocy w samodzielnej naprawie, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. a), 

- zamontowanie nieoryginalnych części zamiennych, 

- zaniechanie lub spóźnione wezwanie serwisu Wykonawcy do wykonania naprawy centrum frezarskiego, 

- przeróbki, przebudowy, zamontowanie nieautoryzowanego wyposażenia dodatkowego. 

10.  Zamawiający może zostać obciążony kosztami naprawy gwarancyjnej jeżeli Wykonawca ustali, że usterka 

spowodowana było przyczynami określonymi w ust. 8 lub, gdy Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy o 

usterce w wymaganym terminie. Do kosztów naprawy gwarancyjnej zalicza się koszty związane z przyjazdem 

serwisanta Wykonawcy (koszty podroży, noclegu i wyżywienia) oraz koszty robocizny (w tym montaż / 

demontaż) i materiałów (części zamiennych). 

11. Zamawiający ma obowiązek odesłania do Wykonawcy (w czasie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy) 

niewykorzystanych przy naprawie części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę oraz wszelkich części 

centrum frezarskiego, które zostały wymontowane w związku z naprawą, w terminie 7 (siedem) dni od 

zakończenia naprawy. Po upływie tego terminu Zamawiający zostanie obciążony kosztami części zamiennych 

bez możliwości ich zwrotu. 

12. Gwarancja wygasa przed terminem, jeżeli Zamawiający: 

a) zaniecha dokonywania odpłatnych przeglądów serwisowych określonych w dokumentacji centrum 

frezarskiego,  

b)  zaniecha dokonywania niezbędnych czynności obsługowych wskazanych w dokumentacji centrum 

frezarskiego, 



 

5 

 

Neapco Internal 

c) uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z obowiązków gwarancyjnych przez odmowę udostępnienia 

centrum frezarskiego do naprawy, 

d) zaniecha ujawnienia lub uniemożliwi usunięcie wad, usterek lub niesprawności, które mogły spowodować 

pogłębienie wady lub powstanie innej usterki, 

e) dokona lub nie zapobiegnie ingerencji w stan licznika centrum frezarskiego. 

13. W przypadku wymiany gwarancyjnej części centrum frezarskiego, gwarancja na wymienioną  część biegnie do 

końca gwarancji centrum frezarskiego, co najmniej jednak przez okres 6 (sześć) miesięcy.   

14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych do centrum frezarskiego oraz 

odpłatne usługi serwisowe odpowiednio przez okres 10 lat licząc od daty protokołu uruchomienia 

dokumentującego poprawną pracę centrum frezarskiego.  

 
 

§ 6.  

 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary 

umownej określonej w umowie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do 10% wartości brutto tego wynagrodzenia.  

 

3. Płatności każdej z części ceny na rzecz Wykonawcy muszą zostać uiszczone w terminie. Jeśli jakakolwiek z tych 

płatności nie zostanie otrzymana przez Wykonawcę w terminie, terminy wykonania wszelkich obowiązków 

Wykonawcy zaplanowanych i/lub oznaczonych co do czasu ich wykonania w umowie  (w szczególności, ale nie 

wyłącznie, termin dostawy) przedłużają się o odpowiedni czas opóźnienia w płatnościach; Przedłużenie 

terminów wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę, o których mowa powyżej to pod żadnym 

pozorem nie uprawnia do żądania odszkodowania wobec Wykonawcy i pozostaje bez wpływu na roszczenia 

Wykonawcy wynikające z  opóźnień w płatnościach. 

§ 7.  

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

− W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli 

przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich 

zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, 

za które Zamawiający lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności. 

− W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego 

wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie 

zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy 

zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z powodu, którego zawierany jest aneks.  

− W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających z 

akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać 
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wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez 

Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą. 

− Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji lub prac do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

zamówienia. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, 

opóźnienia z powodu, którego zawierany jest aneks; 

− Zmiany będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie terminów określonych 

prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji czy odmowa ich wydania na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej - o ile błędy nie zostały zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku 

termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z powodu, którego zawierany 

jest aneks; 

 

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następujących przypadkach: 

− Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób 

odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw 

objętych umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony. 

− Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub 

podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania, co do sposobu realizacji 

jakiegokolwiek tematu ujętego umową. 

− Konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi, niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w Ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Umowy. Rozliczenie ewentualnych dostaw zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dostaw objętych 

Przedmiotem Zamówienia, a kosztorysem dostaw zamiennych.   

 

c) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

d) Wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu umowy; 

e) W przypadku oczywistych omyłek pisarskich; 

f) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:  

a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

b) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

c) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:  

- opis propozycji zmiany;  



 

7 

 

Neapco Internal 

- uzasadnienie zmiany;  
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.  
 

§ 8. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony wyrażają wolę rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle lub w związku z niniejszą Umową w 

drodze negocjacji. 

2. W przypadku nierozwiązania jakiegokolwiek sporu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

zamiarze rozwiązania go na drodze wzajemnych negocjacji, spór ten zostanie poddany rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. KLAUZULA SALWATORYJNA 

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej 

Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim, Strony Umowy zastąpią nieważne 

postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel 

gospodarczy nieważnego postanowienia.  

 

§ 10. POUFNOŚĆ 

1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – to informacje Zamawiającego, które 

nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które 

Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

− nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod 

rygorem nieważności; 

− wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy; 

− nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy; 

− zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych  

w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, 

jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa 

3. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi 

Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie 

może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do 

przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i 

podmioty. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni materiałów zawierających 

Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i 

nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w 

poprzednim ustępie. 
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5. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia materiałów 

zawierających Informacji Poufne. 

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Zgodnie  z  przepisami ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o 

znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa  ( Dz. U. Nr 229, poz. 2315 z 2004 roku ze zmianami ), a także Rozporządzenia Rady WE 428/2009 

z dnia 5 maja 2009 r. obrót centrum frezarskim,  jako  towarem podwójnego zastosowania, podlega specjalnej 

kontroli, a jej eksport wymaga uzyskania pozwolenia na eksport. W przypadku  zmiany końcowego użytkownika 

lub sposobu wykorzystania centrum frezarskiego (w tym zmiany lokalizacji) należy poinformować o tym fakcie 

importera i ewentualnie Ministerstwo Gospodarki. Nie dotyczy  to maszyn, które nie są towarem podwójnego  

zastosowania. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Adresy stron wskazane w preambule umowy są adresami do doręczeń. Pismo wysłane na taki adres listem 

poleconym a nieodebrane będzie uznawane za doręczone zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego. 

Integralną część  

6. Umowy stanowią następujące Załączniki: 

a) Załącznik nr 1 - Zaproszenie do składania ofert Konkurs ofert nr 1/2023/Re_Open UK z dnia 23.02.2023 

wraz z załącznikami. 

b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 


