
 
 

UMOWA 
na dostawę drukarki 3D 

zawarta w dniu ………………………….. w Łodzi pomiędzy: 
 

MDH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-007), ul. Maratońska 104, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, 
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS 0000179592, NIP: 
7282295492, REGON: 472253652, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………., z 
siedzibą w ……………………………………………………. wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………, nr KRS ………………………., NIP: ……………….………., 
REGON: ………………………………………, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§1 
1. Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt pn. „Telerehabilitacja przy użyciu indywidualnej 
ortezy rehabilitacyjnej stawu kolanowego dedykowanej dla pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową” dofinansowanym w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi”, nr wniosku o 
dofinansowanie: Rzeczy są dla ludzi/0013/2020.” 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem przedmiotu Umowy 
opisanego poniżej, w terminach określonych Umową. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz możliwości 
techniczne pozwalające na prawidłowe wykonywanie niniejszej Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się w wykonywaniu niniejszej Umowy dołożyć należytej staranności wymaganej 
od podmiotu profesjonalnie ( zawodowo ) wykonującego czynności opisane niniejszą Umową. 
4. Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Stronami. Umowa nie tworzy pomiędzy 
Stronami żadnych powiązań o charakterze instytucjonalnym, stosunku dominacji lub 
zależności, nie tworzy konsorcjum, ani nie stanowi umowy spółki cywilnej.  
 

§2 
1. Przedmiot umowy 
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowej 
drukarki 3D w technologii proszków spiekanych. 
Parametry:  

- min. obszar roboczy 230 x 200 x 200 mm;  
- dokładność druku 0,2%;  
- otwarta baza materiałowa dająca możliwość wykorzystanie materiałów od różnych 

producentów oraz modyfikację parametrów druku 3D tj. grubość warstwy, temperatura 
platformy drukowania i moc wiązki laserowej; 



 
 

- drukarka 3D umożliwiająca wydruk przestrzennych elementów – model zgodny z rysunkiem z 
załącznika 4 – Rysunek poglądowy.  

- drukarka umożliwiająca wydruk elementów o gabarytach podanych w załączniku 4 z 
materiałów: poliamid o własnościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie - min. 
45MPa, moduł sprężystości - min. 1500 Mpa, wydłużenie przy zerwaniu - min. 5% tj. PA11 CF, 
PA11, PA12. 

- wraz z oprzyrządowaniem do bezpyłowego czyszczenia wydruków, 
- wraz z oprzyrządowaniem do bezpyłowego odzyskiwania i przesiewania proszków po wydruku. 
- wraz z funkcją czyszczenia drukarki 3D z proszku wraz separatorem proszku, z filtracją klasy M 

oraz strefą ATEX Z22; 
- instalacja drukarki 3D i szkolenie, 
- gwarancja min. 12 m-ce. 

 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z ofertą firmy …………………………………………… 
z dnia …………………………………….. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o ile umowa 
nie stanowi inaczej. 
3. Miejscem dostawy elementów wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 jest Zakład 
Zamawiającego: 
MDH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-007), ul. Maratońska 104 
 
Kod CPV zamówienia:  
30232100-5 Drukarki i plotery  
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych 
 

4. Harmonogram realizacji zamówienia: 
Urządzenie stanowiące Przedmiot Umowy zostanie dostarczone w miejscu wskazanym w §2 
pkt 3 w terminie nie dłuższym niż do dnia ………………………. 
O planowanym terminie dostawy Wykonawca  zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 
na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem dostawy w miejsce wskazane w §2 pkt.3  
 
5. Strony zgodnie postanawiają, że określony w §2 pkt.4 umowy termin, może ulec wydłużeniu 
wyłącznie w następujących przypadkach: 
a) na wniosek Zamawiającego złożony w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed 
datą planowanej dostawy, jednak przedłużenie terminu nie może być większe niż 30 dni 
b) za porozumieniem stron 
c) w razie działania Siły Wyższej mającej wpływ na termin dostawy. 
Za Siłę Wyższą Strony uważać będą: 
a) wojnę (czy to wypowiedzianą czy niewypowiedzianą),  
b) zamieszki, 
c) niepokoje społeczne, 
d) strajki, 
e) akty terroru, 
f) kataklizmy spowodowane siłami przyrody. 
 
 
 
 



 
 

§3 
1. Cena całkowita za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: ………………………………… PLN netto 
(słownie: …………………………………………………….. złotych), …………………………… PLN brutto słownie: 
…………………………………………………….. złotych). 
2. Cena podana w §3 pkt.1 rozumiana jest, jako CIP Łódź i obejmuje odpowiednie opakowanie 
zabezpieczające, dostawę w miejsce wskazane w §2 pkt.3, ubezpieczenie transportowe i inne 
niezbędne koszty związane z wykonaniem Umowy.  
3. Wykonawca wystawi fakturę na kwotę określoną w §4 pkt.1 po podpisaniu protokołu z 
wykonania zakresu umowy. 
4. Cena brutto podana w §3 pkt.1 płatna będzie w ciągu 14 dni po dostawie i podpisaniu 
protokołu końcowego na podstawie faktury VAT. 
 

§4 
1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy i jego niezawodne funkcjonowanie na 
okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Gwarancji nie podlegają elementy szybko zużywające się takie materiały eksploatacyjne itp. 
3. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie objęte niniejszą umową jest fabrycznie nowe. 
4. Wykonawca zapewnia nieodpłatne usunięcie wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji 
wszystkich elementów wchodzących w skład dostarczonego urządzenia z wyjątkiem części 
podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowej eksploatacji oraz odpłatny serwis 
pogwarancyjny wraz z dostawą wszelkich części zamiennych w okresie 5 lat od daty odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy.  
5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek urządzenia Wykonawca zobowiązuje się w 
okresie gwarancji przeprowadzić bezpłatną naprawę lub wymianę niesprawnych elementów 
na bazie CIP Łódź (POLSKA). Wszelkie naprawy i wymiana elementów będących na gwarancji 
dokonywane będą przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia 
od Zamawiającego. Czas niezbędny na wykonanie naprawy zostaje automatycznie wydłużony 
o czas niezbędny do sprowadzenia niezbędnych komponentów handlowych. 
6. Na wszystkie wymienione w okresie gwarancji części i elementy okres gwarancji wynosić 
będzie 12 miesięcy od daty ich wymiany, nie krócej jednak niż okres gwarancji całego 
urządzenia. Wszelkie wymienione w okresie części będą oryginalne i nowe. 
7. W przypadku szkód w mieniu Zamawiającego spowodowanych wadami urządzenia lub 
wynikających z działania lub zaniechania działania po stronie Wykonującego  lub jego 
pracowników, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą wg polisy ubezpieczeniowej do kwoty wartości zamówienia. Zamawiający z 
chwilą podpisania niniejszej umowy potwierdza zapoznanie się z polisą ubezpieczeniową 
Wykonawcy. 
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikłe z nieodpowiedniego 
użytkowania Przedmiotu Umowy, nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz pisemnych zaleceń 
Wykonującego. 
9. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie odpowiadał wymogom 
bezpieczeństwa pracy obowiązującym w UE. 
 

§5 



 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną, wraz z 
niezbędnymi załącznikami technicznymi niezbędnymi do eksploatacji urządzenia, sporządzoną 
w języku polskim 1 egzemplarzu papierowym: 
- instrukcja obsługi i konserwacji zawierające niezbędne wytyczne do eksploatacji 
- rysunki techniczne niezbędne do eksploatacji 
- wykaz części zamiennych urządzenia  
- wykaz usterek wraz z opisem usunięcia 
- wykaz stanów awaryjnych  
- zestawienie materiałowe wraz z niezbędnymi poświadczeniami/atestami materiałowymi 
- deklaracje zgodności UE 
 

§6 
 
1. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o okolicznościach 
mogących przeszkodzić w dostawie Urządzenia będącego przedmiotem umowy. 
2. Strony wskazują następujące osoby - upoważnione w imieniu stron - do działania dla potrzeb 
związanych z realizacją niniejszej umowy: 
ze strony Zamawiającego: 
- …………………………………., e-mail: ……………………………………, tel. ……………………………… 
ze strony Wykonawcy: 
- …………………………………., e-mail: ……………………………………, tel. ……………………………… 
Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna od dnia 
zawiadomienia o zmianie drugiej Strony, z zachowaniem formy pisemnej. Wyznaczenie osób 
o których mowa powyżej nie wyłącza reprezentowania Strony przez jej upoważnionych 
przedstawicieli lub pełnomocników.  
 

§7 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 
naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, w szczególności w wypadku wadliwego, lub 
niezgodnego z ustaleniami wykonania przedmiotu Umowy, lub opóźnienia się z wykonaniem 
przedmiotu Umowy w stosunku do uzgodnionego przez strony terminu. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 
w wysokości ____% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej 
Umowy. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % (słownie 
jednego procenta) wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy za każdy 
dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy, lub usunięcia wad, w tym zgłoszonych w czasie 
obowiązywania gwarancji jakości. Kara umowna służy Zamawiającemu choćby w związku z 
naruszeniem nie był w stanie wykazać poniesienia szkody lub jej wysokości. Kara umowna 
zostanie zapłacona w terminie dni 7 od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 
Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§8 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 
 

2. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy służących Wykonawcy może zostać 
dokonany jedynie po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Strony nie będą traktowały jako okoliczności siły wyższej faktycznych lub prawnych skutków 
COVID19, które były Stronom znane w dacie zawarcia niniejszej Umowy, lub które Strony 
mogły w dacie zawarcia niniejszej Umowy przewidzieć.  
  

§9 
W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz 
inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

§10 
1. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 
wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. 
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania wszelkich informacji uzyskanych w związku z 
zawarciem i realizacją niniejszej umowy w tajemnicy. Nie dotyczy to informacji powszechnie 
jawnych oraz tych, których ujawnienie jest konieczne do realizacji umowy.  
3. Użyty w niniejszej Umowie skrót CIP jest skrótem INCOTERMS® 2010 opublikowanym przez 
Międzynarodowa Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu. 
 

§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

___________________________    ___________________________ 


