Projekt „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 3.3
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 02/2018/RPOWM z dnia 10.07.2018

UMOWA (wzór)

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

Wójcik Spółka Jawna z siedzibą w Karpinie pod adresem Al. Lipowa 53, 05-252
Karpin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000535524 posiadającą numer REGON: 360362141, NIP: 1251629948, którą
reprezentuje
- Łukasz Wójcik - wspólnik
a

[dane zgodne z Ofertą] , zwanym dalej ,,Dostawcą” lub „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 [Przedmiot umowy]
1.

2.
3.

4.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, wszczętego poprzez publikację Zapytania ofertowego nr
02/2018/RPOWM z dnia 07.07.2018 (dalej „Zapytanie ofertowe”)
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania
wskazanej w ust. 2 dostawy elementów linii technologicznej na potrzeby
realizacji projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych
funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”.
Szczegółowy zakres umowy obejmuje dostawę:
[wskazać zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania]
Niniejszą umową Dostawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do
pozyskania, dostawy i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie
gwarancji i rękojmi.
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
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5.

Udział osób wykonujących zadania określone w przedmiocie umowy, w
szczególności wykonania, transportu, montażu i rozruchu urządzenia,
odbywa się na koszt Wykonawcy. W szczególności Wykonawca zobowiązany
jest do oddelegowania na swój koszt technika dokonującego instalacji i
uruchomienia urządzeń.

6.

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z:
a)

warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa;

b)

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku i wprowadzenia urządzenia na
miejsce przeznaczenia.

8.

Do przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje
użytkowania w języku polskim wraz ze wskazówkami bezpieczeństwa w jęz.
polskim.

9.

Przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w
której będzie zlokalizowany przedmiot dostawy należy do Zamawiającego.

§2

[Terminy dostaw]

1.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie wskazanym w ofercie,
nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2.

Montaż i rozruch maszyn nastąpi w terminach uzgodnionych przez strony.

3.

Drobne usterki, które nie mają wpływu na pracę urządzeń, nie upoważniają
Zamawiającego do odmowy odbioru urządzeń. W takim przypadku zostanie
sporządzona lista usterek z wyznaczonym terminem do ich usunięcia,
jednakże nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru.

§3

[Gwarancja]

1.

Zamawiający otrzymuje gwarancję / rękojmię na okres ___ miesięcy od
daty uruchomienia udokumentowanej Protokołem Odbioru.

2.

Z gwarancji wyłączone są elementy eksploatacyjne takie jak [wskazać
adekwatne do specyfiki urządzenia]. Gwarancja nie obejmuje szkód
powstałych w skutek złej obsługi lub braku konserwacji, powstałych w
wyniku działania niskiej temperatury, zastosowania nieprawidłowych
materiałów (np. nierównego stanowiska roboczego, nieprawidłowej nośności
podłoża), oraz szkód mechanicznych wynikłych z stosowania nadmiernej siły
i przeciążenia elementów.

3.

Gwarancja obowiązuje przy założeniu regularnej obsługi technicznej
urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta i zastosowaniem oryginalnych
części zamiennych.

4.

Zamawiający akceptuje zastrzeżenie Wykonawcy do prawa wykonywania
usług gwarancyjnych jak również innych usług przez swoje upoważnione,
autoryzowane przedstawicielstwo.
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5.

Ewentualne usterki w ramach udzielonej gwarancji usuwane będą przez
Wykonawcę nieodpłatnie na podstawie zgłoszenia w formie elektronicznej
lub pisemnej.

6.

Usługi serwisu nieobjęte udzieloną gwarancją będą świadczone odpłatnie,
na zgłoszenie Zamawiającego.

7.

W celu realizacji usług gwarancyjnych objętych niniejszą Umową,
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej pogotowia serwisowego. Wykonawca podejmuje działania
serwisowe w terminie ___ dni od chwili zgłoszenia lub w uzgodnionym z
Zamawiający terminie.

8.

Cena usługi serwisu w okresie pogwarancyjnym wyniesie ___ PLN za
roboczogodzinę i zostanie powiększona o cenę materiałów, skalkulowaną na
bazie kosztów pozyskania tych materiałów powiększoną o marżę w
wysokości 10%. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres
gwarancji oraz okres 2 lat od daty upływu terminu gwarancji.

§4

[Wynagrodzenie]

1.

Zamawiający
zobowiązany
jest
zapłacić
na
rzecz
Wykonawcy
wynagrodzenie tytułem realizacji niniejszej umowy w łącznej wysokości
netto w wysokości ……………………….

2.

Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT [jeżeli
dotyczy].

3.

Faktury będą wystawiane po odbiorze prac i po podpisaniu protokołów
odbioru.

4.

Zapłata należności wynikających z faktur nastąpi w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

5.

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę na realizację przedmiotu umowy
w wysokości ___% wynagrodzenia, w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.

6.

Nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 1 dzień przed uzgodnionym terminem
dostawy urządzenia, Zamawiający uiści przedpłatę w wysokości ___%
wynagrodzenia.

7.

Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia
przelewu bankowego.

8.

Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.

9.

Faktury złożone będą do Zamawiającego, gdzie zostaną sprawdzone pod
względem merytorycznym i rachunkowym. Zamawiający dopuszcza
otrzymywanie faktur elektronicznych, pod warunkiem ich wysłania na adres:
l.wojcik@wojcikdomowespecjaly.pl

§5
1.

[Kary umowne]
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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2.

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 %
całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
ponad maksymalny termin wskazany w ofercie,
b) za opóźnienie w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
całkowitego netto, określonego w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
10% wartości wynagrodzenia całkowitego netto, określonego w
Umowie.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3.

W szczególności pod pojęciem szkody Zamawiający rozumie utratę lub zwrot
środków z budżetu Unii Europejskiej i ewentualnym odsetkom oraz kosztom
z nimi związanych, które Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić lub
których nie otrzyma z powodu opóźnienia w realizacji usługi objętej umową
lub z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

4.

Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłacenie szkód
Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową, jeśli umyślnie lub w wyniku
rażącego zaniedbania naruszy zobowiązania wobec Zamawiającego.

§6

[Warunki zmiany umowy]

1.

Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą przedmiotu lub umówionego
terminu dostawy zamówienia w następujących przypadkach:

a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,
b) w zakresie zmiany terminu dostawy oraz terminu płatności, po
c)

d)
e)

f)

g)

2.

uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy,
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie specyfikacji technicznej
przedmiotów zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,
aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,
po uprzednim wyrażeniu zgody Stron umowy,
z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających realizację
przedmiotu dostawy, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego
elementu prac lub zmianę technologii, po uprzednim wyrażeniu pisemnej
zgody Stron,

Zamawiający ma prawo zlecić Dostawcy dostawę urządzeń / komponentów
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
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przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego, przy czym maksymalna wartość
zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50% ceny ofertowej.

§7

[Postanowienia końcowe]

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3.

Spory powstałe z realizacją powyższej umowy będą rozwiązywane przez
strony w sposób polubowny. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia,
sprawy sporne oddane będą do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w
języku polskim i niemieckim po jednym dla każdej ze stron. Wiążąca dla
stron jest polska wersja językowa.

5.

Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy.
Załącznik Nr 1 – Oferta wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca
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