Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa Nr …………....

zawarta w Rybarzowicach w dniu …………….. pomiędzy następującymi stronami:
PROSPERPLAST 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
RYBARZOWICACH, ul. Wilkowska 968, 43-378 Rybarzowice wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000605309, posiadającą Numer Identyfikacji
Podatkowej 547-020-09-28, REGON 070434735, o kapitale zakładowym 200.100,00 PLN
w całości wpłaconym , reprezentowana przez:
…………………….. – Członek Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………….. z siedzibą w ……………….., posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej
………………, REGON …………………., reprezentowaną przez:
……………….. - ……………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą,
razem zwane Stronami.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ………………………….- ………. sztuk, określony
we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV ………….……..…, zwanymi dalej
przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Dane techniczne oraz wyposażenia przedmiotu umowy,
w tym poszczególnych jego części są zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik
do złożonej oferty jak też załącznik do niniejszej umowy. Załączniki te są tożsame w swojej
treści.
Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. „Dywersyfikacja oferty asortymentowej oraz
komercjalizacja wyników B+R poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych
zastrzeżonych zgłoszeniami wzorów użytkowych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego),
działanie:
3.2.
Innowacje
w
MŚP,
zgodnie
z
Umową
UDA-RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust.1.
3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
…….………..……., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, posiada prawo swobodnego
nim dysponowania oraz, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także
żadną wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich.
5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie należytej jakości, będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodne
z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w ofercie, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:
1) możliwość odbioru maszyny lub urządzenia w zakładzie wykonawcy;
2) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych
w niniejszej umowie, załącznik nr 2;
7. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, wszelkie inne dokumenty oraz
przeszkolić personel Zamawiającego z obsługi, co pozwoli Zamawiającemu na korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wydanie Zamawiającemu dokumentów i przeprowadzenie szkolenia, o których
mowa w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone
w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
8. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności przedmiotu umowy
na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.
Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
9. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, w tym jego części, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu
do Zamawiającego.
10. Miejsce dostawy: PROSPERPLAST 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
43-378 Rybarzowice, ul. Wilkowska 968
11. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
12. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

13. Jeśli przedmiot umowy lub jego część (np. instrukcje obsługi, schematy, etc.) objęte są prawem
autorskim lub innym prawem wyłącznym lub do niego podobnym, uznaje się, że Wykonawca
przeniósł na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie, na wszelkich polach eksploatacji bądź
prawa własności przemysłowej bądź prawa o podobnym charakterze – jeśli przedmiot umowy lub
jego część zostały wykonane indywidualnie dla Zamawiającego albo udzielił odpowiedniej licencji
– jeśli przedmiot umowy lub jego część są przedmiotem powszechnego obrotu. W każdej sytuacji
Wykonawca zapewnia w tym zakresie nieskrępowaną eksploatację i korzystanie z przedmiotu
umowy, z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń, także ze strony osób trzecich, a w razie potrzeby,
zawrze w tym zakresie odpowiednią umowę.
§2
Termin realizacji
1. Czynności będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną w terminie …… tygodni od dnia
podpisania Umowy tj. do dnia ……………….
2. Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych
do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa,
ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących
po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.
3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w stanie niepełnym, niesprawnym lub w inny
sposób wadliwym, Zamawiający może odmówić odbioru i:
a. odstąpić od umowy
b. wezwać do naprawy (uzupełnienia, etc.) przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
§3
Płatności
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………. PLN/EUR
netto (słownie: ……………………………………………….).
2. Do wskazanej powyżej kwoty należy doliczyć podatek VAT w stawce: 23%
tj. …………….PLN/EUR.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności, koszty, prace objęte umową, w szczególności
opisane w § 1 ust. 7 i nie podlega waloryzacji. Za wykonanie zamówienia Wykonawca nie może
żądać wyższej kwoty od wskazanej w ust. 1. Jeśli przedmiot umowy lub jego część (np. instrukcje obsługi, schematy, etc.) objęte są prawem autorskim lub innym prawem wyłącznym lub do
niego podobnym, wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także przeniesienie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub praw o podobnym charakterze.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem
na rachunek bankowy w terminie …………………………………………………………..…
dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Strony Umowy.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
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3.
4.
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1.
2.

3.

Gwarancja
Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru
końcowego.
W przypadku wystąpienia wady wynikłej z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, awarii
lub uszkodzenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zgłosi ją drogą elektroniczną
do serwisu wskazanego przez Wykonawcę.
Dane serwisu wskazanego przez Wykonawcę określone są w załączniku nr 2 do Umowy.
W przypadku zmiany informacji określonych w załączniku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowne powiadomienie,
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu, w którym przedmiot umowy został zainstalowany.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady oraz awarie i uszkodzenia
powstałe w czasie poprawnego użytkowania.
Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas od chwili zgłoszenia do Wykonawcy wady, uszkodzenia lub awarii do momentu zakończenia naprawy potwierdzonej protokołem.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady, uszkodzenia lub awarii
dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do
ich usunięcia jeżeli usunięcie nie nastąpiło w ciągu 7 dni, może zlecić usunięcie wady, uszkodzenia lub awarii osobie lub podmiotowi trzeciemu obciążając Wykonawcę kosztami, które
płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty/
noty obciążeniowej.
§5
Kary umowne
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy tydzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości zamówienia;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1;
c) z tytułu nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1.

§6
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub ekonomicznym interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, przez co rozumie się

także sytuację, w której działania w ramach projektu lub działania: 3.2. Innowacje w MŚP zostały wstrzymane, zmienione, cofnięto dotację, wprowadzono zmiany w prawie utrudniające
realizację prac, etc., zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.
§7
Warunki organizacyjne
1. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Dostawcą jest:
a) …………………………………………..

3. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:
a) …………………….
b) …………………….
c) …………………….
§8
Podwykonawcy
Wykonawca oświadcza, że podmiot Umowy zostanie wykonany siłami własnymi.
§9
Rozpoznanie sporów
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Zasady zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej
przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.

§ 11
Obowiązki Stron
Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia
okoliczności
nieprzewidzianych,
niezależnych
od
woli
stron,
którym
strona
nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły
po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części.

O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się
powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda
ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez
obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
2. Formularz serwisowy
3. Oświadczenie o braku powiązań
4. Wzór protokołu odbioru końcowego

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy
Miejscowość: ……………….……….., data………………….….
FORMULARZ SERWISOWY
Nawiązując
do
realizacji
………………………………

umowy

nr……………..………...

obejmującej

my niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
OŚWIADCZAMY iż (niewłaściwe skreślić, właściwe uzupełnić):
Dysponujemy własnym serwisem w Polsce w ciągu max. ……. godzin.
Dane kontaktowe serwisantów:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………
Dysponujemy serwisem w Polsce w ciągu max. ……….. godzin świadczonym przez inny podmiot
gospodarczy a świadczącym usługi w naszym imieniu (należy wskazać autoryzowany pkt.
serwisowy z danymi kontaktowymi oraz kserokopią umowy serwisowej w przypadku korzystania
z usług innego podmiotu gospodarczego)
………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………
…..…….………………………………………………………………………..……………………
………….....
.........................................................
(Wykonawca)

Załącznik nr 3 do umowy
Miejscowość: ……………….……….., data………………….….
Oświadczenie o braku powiązań
Nazwa:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Nr NIP:
Przyjmuję do wiadomości, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne,
z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem
zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo
z PROSPERPLAST 1 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 43-378 Rybarzowice
ul. Wilkowska 698 zgodnie z powyższym zapisem.

………………………………….
(Wykonawca)

Załącznik nr 4 do umowy
Miejscowość: ……………….……….., data………………….….

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ Z DNIA ……………..
Zgodnie z zawartą umową numer ………………..
potwierdzamy realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy:
termin realizacji zgodny z umową:
zakres technologiczny zgodny z umową:
dostawa i montaż zgodny z umową:
gwarancja i serwis zgodny z umową:
uruchomienie zgodne z umową
przeszkolenie pracowników
dokumentacja w języku polskim

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń ……………………………………..

………………………………………..
(Wykonawca)

…………..…………………………..
(Zamawiający)

