Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/02/2018/Z2

UMOWA - PROJEKT
NA DOSTAWĘ
w sprawie nr rej. 02/02/2018/Z2
W dniu …… roku w Katowicach pomiędzy:
BIOELEKTROWNIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MK- STOKI DUŻE SP. Z O.O. z siedzibą
w 40-749 Katowicach przy ul. Tartacznej 12 (NIP 954 274 95 61), zwaną w treści umowy
Zamawiającym, w imieniu którego działają:
…………………………………………….
a
firmą

……..

z

siedzibą

w

……

przy

……………..,

działającą

na

podstawie

……………………………………………………………., NIP …………., zwaną w treści
umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
………………………………..
zawarta została umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Dostawę części do budowy
stanowiska do toryfikacji tj. układu dozowania ślazowca, zgodnie z ofertą złożoną
w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, oraz opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym.
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny
z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez
Zamawiającego.
§2
Termin realizacji
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot określony w § 1 umowy
w terminie zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

§3
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określa się na kwotę:
..........................zł brutto (słownie:....................................................................złotych).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wszelkie koszty transportu (w tym
ewentualnego ubezpieczenia) przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
3. Po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 pkt 4 Wykonawca wystawi fakturę
za realizację przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ustalonej w pkt 1 niniejszego
paragrafu.
4. Zamawiający ureguluje należność z faktury uwzględniającej wynagrodzenie w wysokości
nie wyższej niż ustalona w pkt 1 niniejszego paragrafu - przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty potwierdzenia wpływu faktur.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania
odsetek ustawowych za zwłokę.
6. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług.
7. Jakiekolwiek rozporządzenie wierzytelnością, którą Wykonawca nabędzie wobec
Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy, w tym cesja, czy też potrącenie
będzie nieważne bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego na takie rozporządzenie,
w związku z czym nie będzie wywoływać żadnych skutków cywilno - prawnych.
§4
Warunki wykonania umowy
1. Termin i godzina dostawy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę telefonicznie
z Zamawiającym, z 3 dniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem terminu wynikającego
z § 2 niniejszej umowy.
2. Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: ............................................................
3. Zamawiający upoważnia do odbioru przedmiotu zamówienia ………………..
4. Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia zostanie protokolarnie potwierdzona przez obie
strony umowy. Przed podpisaniem protokołu odbioru zostanie sprawdzona poprawność

działania urządzeń i jedynie po uzyskaniu pozytywnego wyniku dostawa zostanie odebrana
jako kompletna przez Zamawiającego.
5. Do chwili protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełne
ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§5
Gwarancja i Rękojmia
1. Termin gwarancji wynosi: ………………… licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy,
stwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 pkt. 4. W okresie gwarancji Wykonawca
zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne.
Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia serwisu pogwarancyjnego w okresie 24
miesięcy od daty wygaśnięcia gwarancji.
2. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres
zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie, a

zakończony dniem

odbioru przez

Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad, czy też usterek.
3. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie o którym mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy
o zaistniałej sytuacji faxem lub telefonicznie (nr tel. ........................).
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji
niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w
terminie do 14 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy,
w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne
z opisem przedmiotu umowy zawartym Zapytaniu Ofertowym.
5. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, na okres określony przepisami kodeksu
cywilnego.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku:
a) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,
jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub
uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela,
b) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy
w terminie określonym w § 2 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował
dostawy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania,
d) w przypadku, gdy pomimo zaistnienia okoliczności określonych w § 4 pkt 6 niniejsza
umowa nie została zmieniona,
e) w przypadkach określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku gdy Zamawiający odmawia bez
uzasadnienia przyjęcia przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może
być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§7
Kary umowne
1. W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki, maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym
określonych w § 6 pkt 1 lit. a) do d) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy
dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (za
wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych), w tym
określonych w § 6 pkt 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa
wysokość kary umownej.

§8
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Katowicach.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny i innych właściwych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
finansów publicznych oraz uczelni państwowych.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

