Załącznik nr 4
UMOWA Nr

Zawarta w dniu roku,
pomiędzy:
PRZEDSIĘBIORSTWEM
WIERTNICZO-INŻYNIERYJNYM
"HYDROWIERT"
Sp.
z
o.o.
z siedzibą w miejscowości Osiek 28-221, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000108554, NIP 8661379667, REGON 830331674,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
a:
zwaną
dalej
„Wykonawcą”,
reprezentowaną
przez:
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…,
§ 1. Przedmiot umowy

SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO
WYKONYWANIA
OTWORÓW
DO
ZATŁACZANIA
HYDROMIESZANINY,
dla
Przedsiębiorstwa Wiertniczo – Inżynieryjnego ,,HYDROWIERT” Sp. z o.o. w Osieku, w
ramach realizacji projektu Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą
„Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia
innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą
hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczedne budownictwo
oraz zrównoważony rozwój energetyczny” w ramach działania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem

niniejszej

umowy

jest

, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
§2 TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Dostawy w ramach umowy będą odbywać się cyklicznie wg ustalonego z Zamawiającym
harmonogramu, w okresie od stycznia 2020 do dnia 31.07.2021 r.

§3 WYNAGRODZENIE
1. Maksymalna wysokość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynosi ………….……… zł brutto,
słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. W kwocie, o której mowa w ust.1, zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, podatek VAT w kwocie obliczonej wg ustalonych ustawowo stawki i zasad.
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3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikać wyłącznie z rzeczywistego wykonania
umowy w oparciu o potwierdzenia odbioru towaru przez Zamawiającego.
4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną cześć umowy.
§4 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych.
Urządzenia/sprzęt/materiały są nowe, nieużywane, kompletne, tj. znajdują się w stanie
umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą
uruchomienia. Przedmiot zamówienia pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
2. Wykonawca oświadcza, że bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadzi instruktaż obsługi
urządzenia/sprzętu dla osób wskazanych przez Zamawiającego, który zawierać będzie m.in.
zagadnienia związane z konfiguracją sprzętu, jego obsługą i konserwacją.
3. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi aktualne wszelkie
niezbędne atesty, certyfikaty, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów
potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania,
świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, innych dokumentów jeżeli są wymagane
przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.
§5 ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we
własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych
pomieszczeń i ich rozładunku.
2. Dostawy każdorazowo będą sprawdzane przez personel Zamawiającego pod kątem jakościowym
i ilościowym
3. W przypadku zakwestionowania partii towaru, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo
zwrotu całej partii i zrealizowania dostawy zastępczej u innego Wykonawcy (na koszt wybranego
Wykonawcy). W przypadku notorycznego powtarzania się dostaw produktów nie spełniających
wymagań jakościowych lub ilościowych Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której
mowa w § 8.
4. Za datę i miejsce dokonania dostawy uważa się dostarczenie towaru w wyznaczonym terminie
do siedziby o której mowa w § 1. ust 1.
5. Potwierdzeniem odbioru zamówionego towaru będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzany
i podpisywany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w chwili odbioru towaru.
6. Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad towaru
w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na towar wolny od wad, w ilościach
zakwestionowanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty jej zgłoszenia. Wadliwy towar
zostanie odebrany transportem na koszt wykonawcy.
8. Towar powinien być należycie zabezpieczony w opakowaniach gwarantujących bezpieczny
transport i magazynowanie.
9. Towar powinien być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających
oznaczenia fabryczne.
§ 6 ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
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1.
2.

w złotych polskich.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę z ……….. dniowym
terminem płatności.
3.
Na podstawie prawidłowo wystawionych faktur będzie następowała zapłata
przelewem
bankowym
na
rachunek
Wykonawcy
prowadzony
w
…………………………………………………………………
nr
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.
Zamawiający zastrzega, iż płatność będzie dokonana pod warunkiem
posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek
bankowy
projektu.
W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata
wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku,
o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§ 7 KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niewykonanie dostawy we wskazanym terminie, w wysokości odpowiadającej 10 %
wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane.
b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu wykonania
poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane.
c) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy, innego niż określone w pkt a) i b), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za
realizację zamówienia, które zostało wykonane wadliwie lub nienależycie,
d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy,
e) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy.
2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez osobną
zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość
kwoty naliczonej kary umownej.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi publicznemu, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
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takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy
zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy.
2.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach gdy:
a) nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez
Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b) nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont
bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
c) nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) zmiana
zakresu
przedmiotu
zamówienia
i
proporcjonalnego
zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności
zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach
dopuszczalnych w Wytycznych, tj.:
-w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
- w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki zmiana nie prowadzi do zmiany
charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w
przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi.
3.

Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Zamawiany asortyment

……………………………………………………

……..………………………………….……..
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Podpis Zamawiającego

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 1
________________________
(miejscowość, dnia)

ZAMAWIANY ASORTYMENT

__________________________________________________________________________________
(nazwa, dokładny adres Wykonawcy)

Lp.
1
2
3

Cement Portland
Chlorek wapnia
Bentopol
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PolifiX LV
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Baryt

ilość
30 ton
600 kg
3 tony
0,5 tony
20 ton
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