Załącznik nr 5
UMOWA NR …………
Zawarta w dniu …………………… w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
„CHEMATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Żabia 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski posiadającym nr REGON 260443871, NIP 6612355950,
KRS nr 0000374328 w imieniu, którego działa Jerzy Kaczorowski, Prezes Zarządu, zwanym w dalszej części
Zamawiającym
a przedsiębiorstwem
…………………………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………….
posiadającym nr REGON ………………………., NIP ……………………, w imieniu, którego działa:
……………………………….., zwanym w dalszej części Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 23.05.2017 r. Projekt
pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych
kominków” Zamawiający zleca dostawę wraz z montażem instalacji odpylania powietrza zwanej w dalszej
części umowy Przedmiotem Umowy. Dostawa jest realizowana w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-260293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy
energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, o którym mowa powyżej określa Załącznik Nr 1 do umowy, będący
jej integralną częścią i wynikający ze złożonej oferty.

3.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy
oraz posiada stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów
dopuszczonych do obrotu.

4.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej proponowanej instalacji odpylania, zawierającej co najmniej:
a) projekt rozlokowania urządzeń stanowiących instalację odpylania powietrza;
b) wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń i bezpieczeństwa pracy ludzi w obrębie urządzeń
instalacji odpylania powietrza;
c) instrukcję obsługi i konserwacji.

5.

Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 4 musi być dostarczona w języku polskim w wersji papierowej lub
CD ROM.
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§2
Zobowiązania Zamawiającego
1.

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
a) udostępnienia budynku na potrzeby wykonania prac związanych z przedmiotem umowy w czasie
uzgodnionym przez strony, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy
………... - ……….;
b) przygotowania pomieszczeń, w których zostanie zainstalowany Przedmiot Umowy zgodnie
z zaleceniami Wykonawcy oraz zapewnieniem zasad bezpieczeństwa;
c) przygotowania miejsca instalacji w sposób zapewniający jej prawidłowy montaż oraz niezbędne
narzędzia i środki do jej uruchomienia (doprowadzenie zasilania elektrycznego, doprowadzenie
sprężonego powietrza), a tym samym realizacji Przedmiotu umowy;
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnych informacji umożliwiających sprawne wykonanie obowiązków
określonych niniejszą Umową;
e) niezwłocznego, pisemnego lub faksem (e-mailem) powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych
usterkach (wadach);
f) przystąpienia do odbioru prac.
§3
Realizacja dostawy

1.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2.

Realizacja dostawy i montażu Przedmiotu Umowy będzie potwierdzona Protokołem wykonania instalacji
odpylania powietrza, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron Umowy.
§4
Instalacja i uruchomienie

1.

Dostawa oraz uruchomienie Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul.
Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).

2.

Instalacja i uruchomienie Przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Protokołu wykonania
dostawy, o którym mowa w §3 ust. 2.

3.

Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację
dotyczącą dostarczanej instalacji wraz ze sprzętem, na który składa się ta instalacja, w szczególności
przekaże dokument gwarancyjny.
§5
Wynagrodzenie

1.

Cena przedmiotu umowy określona została w ofercie Wykonawcy i wynosi ……………….…...PLN netto +
………..% VAT. Razem do zapłaty ……….……… PLN brutto (słownie: ………………………………..…
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……………………………………………………………………………………………………………………….).
2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 będzie płatne w następujący sposób:
a) po podpisaniu Umowy, Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kwotę zaliczki na poczet wykonania Umowy
w wysokości ………% wartości przedmiotu umowy tj. ……………….PLN netto + ……..% VAT. Razem
do zapłaty ……..…………… PLN brutto (słownie: ………………………………………………………….).
Niezapłacenie zaliczki oznacza wstrzymanie realizacji Umowy przez Wykonawcę do czasu jej
zapłacenia. Niezapłacenie zaliczki w ciągu 21 dni oznacza jednostronne odstąpienie Zleceniodawcy
od niniejszej Umowy.
b) po podpisaniu protokołu instalacji i uruchomienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca wystawi
i dostarczy Zleceniodawcy fakturę VAT w kwocie …………………… PLN netto + ……….%VAT. Razem
do zapłaty …………..PLN brutto (słownie: ………………………..……………………….), a Zleceniodawca
zobowiązuje się do jej zapłaty.

3.

Terminy płatności faktur, wskazanych w niniejszym paragrafie wynoszą 14 dni od daty wystawienia faktury,
chyba że został wskazany inny termin na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę wpłynięcia pieniędzy
na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4.

Za nieterminową zapłatę faktury VAT Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.

5.

Kwota o której mowa w § 5 ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania niniejszej umowy.
§6
Gwarancja

1.

Maszyna będąca Przedmiotem Umowy objęta jest gwarancją producenta. Gwarancji podlegają wszystkie
wady konstrukcyjne i materiałowe.

2.

Okres gwarancji wynosi ……………. miesiące od daty podpisania Protokołu instalacji i uruchomienia,
o którym mowa w § 3 ust. 2.

3.

Gwarancja świadczona jest w miejscu instalacji Przedmiotu Umowy.

4.

Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń powstałych z powodu niewłaściwego lub niezgodnego
z instrukcją obsługi użytkowania lub samowolnej naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

5.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu w trakcie
eksploatacji Urządzeń będących Przedmiotem Umowy.

6.

Zasady i warunki napraw gwarancyjnych opisane są Karcie Gwarancyjnej instalacji odpylania powietrza.
Karta ta zostanie wypełniona przez Wykonawcę po podpisaniu Protokołu instalacji i uruchomienia.
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§7
Odstąpienie
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od wykonania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.

Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez
Wykonawcę czynności objętych umową, a w szczególności w przypadku:
a) niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca
nie zrealizuje zadania w określonym terminie lub dostarczy urządzenia niezgodne z treścią zapytania
ofertowego i złożoną ofertą,
b) odmowy w realizacji dostawy pomimo dopełnienia wszelkich formalności przez Zamawiającego.

3.

Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy
podmiotom/osobom trzecim.

4.

Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.
§7
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
4. Strony ustalają, że dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej umowy
podlegają rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922,
z późn. zm.).
5. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
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