Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/2017

UMOWA Nr 3/RPO/2017 - WZÓR
zawarta w dniu …. …………………………... w Głuchowie
pomiędzy Stronami:
firmą
Al - Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, 37-100 Łańcut, Głuchów 561 d, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038861, NIP 8133240500, REGON 69156198000000
kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, w całości opłacony, zwaną w dalszej części niniejszej umowy
„Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Bogusław Paśko – Prezes Zarządu,
a
firmą
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………............................................
.....................................................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Dostawcą”,
reprezentowaną przez: …………………………………………………………….,

§1
Przedmiot Umowy i warunki realizacji
1.

2.

3.

Na zasadach określonych w niniejszej Umowie („Umowa”), Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do
realizacji kompleksową dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usunięciem wad i usterek
w okresie gwarancji jakości i rękojmi (Przedmiot Umowy) w zamian za uzgodnione wynagrodzenie.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania realizowany jest na podstawie postępowania
przetargowego w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielogabarytowych
bram hangarowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0147/16 ), realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa:
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu
komputerowego i oprogramowania:
•
komputer – 2 szt. (producent / model: ………………………………)
•
stacja dokująca – 2 szt. (producent / model: ………………………………)
•
monitor – 4 szt. (producent / model: ………………………………)
•
UPS – 2 szt. (producent / model: ………………………………)
•
ploter – 1 szt. (producent / model: ………………………………)
•
dysk sieciowy – 1 szt. (producent / model: ………………………………)
•
programy do komputerowego wspomagania projektowania procesów produkcyjnych – 2 kpl.,w skład
których łącznie wchodzą:
o pakiet programów biurowych – 2 szt. (producent / model: ………………………………)
o program do modelowania trójwymiarowego konstrukcji stalowych – 2 szt. (producent / model:
………………………………)
o program do obliczania konstrukcji szkieletowych składających się ze stali, betonu zbrojonego,
drewna, aluminium i innych materiałów -1 szt. (producent / model: ………………………………)
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o
o

program do obliczeń i analizy złożonych konstrukcji budowlanych i inżynierskich – 1 szt.
(producent / model: ………………………………)
program do projektowania prostych elementów konstrukcyjnych (belka, rama) wg Polskich
Norm (PN) i Norm Europejskich (EN) – 1 szt. (producent / model: ………………………………)

wraz z udzieleniem dla dostarczonego sprzętu komputerowego gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisami par.
9 niniejszej Umowy. Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego
przedmiot umowy określono w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i oprogramowania,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 3/2017 (Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy),
zwanej dalej Specyfikacją Techniczną.
Dostawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia w sposób kompletny i należyty, bez wad i
usterek, zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest w sposób niepozostawiający konieczności wykonania lub
zlecenia wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego lub inne osoby oraz
przekazać Zamawiającemu Dokumentację Odbiorową dostarczonego sprzętu komputerowego i
oprogramowania.
5. Dostawca zobowiązuje się zrealizować terminowo przedmiot niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy technicznej, regulacjami branżowymi, wytycznymi
Zamawiającego, zachowując wszelkie wymagania odpowiednich norm, zarówno przy wykonywaniu
Przedmiotu umowy, jak i przy wykonywaniu obowiązków wynikających z rękojmi oraz gwarancji.
6. Strony przyjmują, że jakikolwiek błąd, niedoprecyzowanie lub pominięcie istotnych szczegółów technicznych
w zapytaniu ofertowym Przedmiotu umowy w tym w szczególności w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Dostawcy z ich należytego wykonania jeżeli konieczność ich wykonania wynika bezpośrednio lub pośrednio
ze specyfiki pracy sprzętu komputerowego i oprogramowania albo też przeznaczenia Przedmiotu umowy.
7. Dostawca niniejszym oświadcza, że:
a) przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z pełną Dokumentacją przetargową, w tym w
szczególności z Specyfikacją Techniczną i nie zgłasza w związku z tym żadnych zastrzeżeń co do
kompletności, zgodności z przepisami prawa, a także jego poprawności, uznając je za w pełni
wystarczające do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, za
wynagrodzenie ustalone w niniejszej umowie.
b) posiada adekwatne kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, niezbędną wiedzę techniczną, wszelkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji
Przedmiotu umowy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
c) na dzień zawarcia umowy nie toczy się wobec Dostawcy postepowanie upadłościowe, naprawcze lub
likwidacyjne, oraz że nie został w tym przedmiocie złożony wniosek, skutkiem którego zostałby on
pozbawiony, bądź w jakimkolwiek stopniu ograniczony w wypełnieniu zobowiązań wynikających z
postanowień niniejszej umowy.
4.

§2
Obowiązki Dostawy
1.

2.

3.
4.

5.

Dostawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności i najlepszej praktyki
zawodowej.
Dostawca jest odpowiedzialny za jakość sprzętu komputerowego i oprogramowania, ich zgodność ze
Specyfikacją Techniczną i przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za ścisłe przestrzeganie
terminu realizacji przedmiotu umowy.
Dostawca zobowiązuje się do tego, że dostarczony w ramach umowy sprzęt komputerowy i
oprogramowanie muszą być nowe i dopuszczone do stosowania na rynku krajowym.
Dostawca w dokumentacji odbiorowej sprzętu komputerowego i oprogramowania zawrze m.in.
wymagane przepisami stosowne certyfikaty, świadectwa i inne dokumenty techniczne i prawne,
dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski (oryginały lub kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem).
Dostawca zobowiązuje się do uzyskania i przekazania Zamawiającemu wszelkich pozwoleń, decyzji i
dokumentów koniecznych do eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania. Koszty ich
uzyskania ponosi Dostawca i jest on także zobowiązany w ramach Wynagrodzenia Umownego do
przeniesienia na Zamawiającego praw i roszczeń wynikających z przedmiotowych dokumentów.
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§3
Wynagrodzenie
1.

2.
3.

4.
5.

Wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i
ustala się je zgodnie z ofertą na kwotę ……………………………. zł netto (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………….…… netto),
do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 23 % tj. ……………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………….……………………),
wynagrodzenie
brutto
wynosi
………………………………………………………...
zł
(słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
brutto) i jest zwane dalej „wynagrodzeniem umownym”. Szczegółowe zestawienie cen jednostkowych sprzętu
komputerowego i oprogramowania, ich ilości i wartości stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
Przyjmuje się, iż Wynagrodzenie Umowne stanowi całkowite i stałe wynagrodzenie Dostawcy oraz nie będzie
podlegać jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w Umowie.
W razie wątpliwości, Strony uznają, że Wynagrodzenie Umowne w pełni pokrywa koszt: prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym ukończenia prac w terminie oraz zgodnie z Umową, usunięcia wad,
wykonania przez Dostawcę wszelkich innych obowiązków określonych lub wynikających z Dokumentów
Umownych w tym w szczególności Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji ofertowej.
Wszelkie wymienione i nie wymienione w Umowie koszty oraz ciężary związane z wykonaniem Przedmiotu
Umowy ponosi Dostawca, chyba że co innego wynika wprost z postanowień Umowy.
Wynagrodzenie Dostawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1
Rozwój MŚP w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielogabarytowych
bram hangarowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0147/16 ) co niniejszym Dostawca
przyjmuje do wiadomości oświadczając jednocześnie, iż będzie wykonywał niniejszą umowę w sposób
zgodny z wyżej wymienionym Programem Operacyjnym i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie
szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które wynikną z działania bądź zaniechania Dostawcy w
zakresie, w którym działanie to lub zaniechanie będzie sprzeczne z zasadami ustanowionymi
przedmiotowym Programem Operacyjnym.
§4
Termin realizacji

1.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:
•
•
•
•
•
•

•
•

Etap I - do 30 dni od daty podpisania umowy – obejmujący:
komputer – 1 szt.
stacja dokująca – 1 szt.
monitor – 2 szt.
UPS – 1 szt.
dysk sieciowy – 1 szt.
programy do komputerowego wspomagania projektowania procesów produkcyjnych – 1 kpl.,w skład
których wchodzą:
o pakiet programów biurowych – 1 szt.
o program do modelowania trójwymiarowego konstrukcji stalowych – 1 szt.
o program do obliczania konstrukcji szkieletowych składających się ze stali, betonu zbrojonego,
drewna, aluminium i innych materiałów -1 szt.
o program do projektowania prostych elementów konstrukcyjnych (belka, rama) wg Polskich
Norm (PN) i Norm Europejskich (EN) – 1 szt.
Etap I - do 120 dni od daty podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż 90 dni od daty podpisania umowy)
– obejmujący:
komputer – 1 szt.
stacja dokująca – 1 szt.
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•
•
•
•

monitor – 2 szt.
UPS – 1 szt.
ploter – 1 szt.
programy do komputerowego wspomagania projektowania procesów produkcyjnych – 1 kpl., w skład
których wchodzą:
o pakiet programów biurowych – 1 szt.
o program do modelowania trójwymiarowego konstrukcji stalowych – 1 szt.
o program do obliczeń i analizy złożonych konstrukcji budowlanych i inżynierskich – 1 szt.

Dostawca gwarantuje terminowe zakończenie dostaw i prac instalacyjnych.
W przypadku przekroczenia któregokolwiek z ustalonych w umowie, Dostawca popada w zwłokę bez
potrzeby dodatkowego upomnienia oraz wzywania go ze strony Zamawiającego do wykonania Przedmiotu
umowy w całości bądź w części.
4. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przez Dostawcę uważa się datę dokonania odbioru końcowego
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem końcowym
odbioru bez uwag lub zastrzeżeń, bądź też datę sporządzenia protokołu jednostronnego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
poprzez wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia
niezależnych
od
Dostawcy
lub
Zamawiającego
okoliczności,
w szczególności, występowania okoliczności siły wyższej, przez co rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron i któremu nie było możliwości zapobiec, ani
też go przewidzieć nawet przy dołożeniu należytej staranności (m. in. trzęsienie ziemi, wojna, powódź).
b) niemożności odebrania Przedmiotu umowy w terminie zakończenia umowy, z przyczyn dotyczących
Zamawiającego.
6. Warunkiem zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy jest zwrócenie się
z pisemnym wnioskiem przez Dostawcę do Zamawiającego w terminie siedmiu dni od momentu zaistnienia
powyższych okoliczności - o zaistnieniu przesłanek uzasadniających wydłużenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy. Pismo to winno zawierać wskazanie nowego terminu wykonania Przedmiotu umowy
oraz uzasadnienie dotyczące czasu niezbędnego do wykonania Przedmiotu umowy wskazanego w wyżej
wymienionym piśmie.
9.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej
20% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, Dostawca
zobowiązuje się do realizacji zleceń objętych ww. zamówieniem uzupełniającym. W takiej sytuacji należne
Dostawcy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie podwyższone. W przypadku niedojścia przez Dostawce i
Zamawiającego do porozumienia co do wysokości dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym rozstrzygające będą ceny wynikające z cen występujących w dostępnych cennikach albo
analogicznych wydawnictw przy czym w przypadku, gdyby w różnych wydawnictwach były wskazane różne
wysokości wynagrodzenia co do całości lub części zamówienia uzupełniającego każdorazowo przyjmowana
jest cena najniższa.
10. Na wypadek opóźnienia dostaw w odniesieniu do terminów umówionych przez Strony w umowie lub w
przypadku wykonywania dostaw przez Dostawcę w sposób nienależyty, Zamawiający po uprzednim,
pisemnym powiadomieniu Dostawcy o zamiarze zlecenia dostaw osobie trzeciej, za co najmniej 7 dniowym
uprzedzeniem, ma prawo do zlecenia osobom trzecim na koszt i ryzyko Dostawcy (bez obowiązku
uzyskania upoważnienia sądowego). Należność zapłaty za zrealizowana dostawę przez osobę trzecią w
ramach dostawy zastępczej, po udokumentowaniu wysokości poniesionych kosztów (faktura VAT, umowa),
potrącona zostanie z wynagrodzenia Dostawcy na co ten nieodwołalnie wyraża zgodę. Dostawca przyjmuję
do wiadomości, iż ze względu na charakter Przedmiotu umowy oraz na fakt jego finansowania w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych
wielogabarytowych bram hangarowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0147/16 ) w
przypadku powierzenia wykonania części prac na zasadach wskazanych w zdaniach poprzedzających
Zamawiający nie będzie kierował się kryterium najniższej ceny, a potencjałem tak wybranej firmy.
2.
3.
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§5
Zobowiązania Dostawcy
1.

2.

3.

W zakresie związanym z realizacją Przedmiotu umowy Dostawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego z użytkowania Przedmiotu
Umowy.
b) składanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
zgodnie z żądaniami Zamawiającego.
c) stosowania wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.
Jeżeli Zamawiający uzna, że sprzęt komputerowy i oprogramowanie nie odpowiadają wymaganiom
określonym w Umowie, Specyfikacji Technicznej lub wynikającym z przepisów technicznych, norm i innych
stosownych przepisów prawa, jest on uprawniony do ich odrzucenia i żądania, według własnego wyboru,
zastąpienia wadliwych elementów nowymi - pozbawionymi wad bądź usunięcia wad.
Dostawca jest zobowiązany w ramach Wynagrodzenia Umownego do stosowania aktualnej wersji
„Przewodnika w zakresie promocji projektów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego i ponoszenia wszystkich wynikających z tego tytułu kosztów promocji projektu.
§6
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru Przedmiotu Umowy.
2) zapłaty za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.
§7
Płatności
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w na podstawie dwóch faktur sprzedażowych z 30 dniowym terminem
płatności, które zostaną wystawione przez Dostawcę po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów
dostaw i przekazane Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty zakończenia realizacji poszczególnych
etapów przedmiotu Umowy oraz podpisania protokołu odbioru poszczególnych etapów przedmiotu niniejszej
umowy.
Dostawca naliczy do faktur należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z aktualnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Konsekwencje finansowe wynikające z braku możliwości
odliczenia naliczonego podatku VAT przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy obciążają Dostawcy.
Prawidłowo wystawione faktury sprzedażowe VAT zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminie do
30 dni licząc od daty ich otrzymania, w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Dostawcę
na fakturze. Brak dołączenia do faktury VAT jakichkolwiek wymaganych Umową dokumentów lub dołączenie
dokumentów niespełniających wymagań określonych niniejszą Umową, stanowić będzie podstawę zwrotu
faktury VAT oraz odmowy wypłaty Dostawcę wynagrodzenia do czasu doręczenia pełnej oraz prawidłowo
sporządzonej dokumentacji. W takim przypadku, termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia
Inwestorowi faktury VAT wraz z pełną oraz prawidłowo sporządzoną dokumentacją. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym nie uważa się, aby Zamawiający pozostawał w opóźnieniu z zapłatą na
rzecz Dostawcy Wynagrodzenia umownego lub jego części.
Na pisemny wniosek Dostawcy Zamawiający może dokonać płatności w przyspieszonym terminie 5 dni od
dnia złożenia żądania. Złożenie przedmiotowego wniosku przez Dostawcę jest równoznaczne z udzieleniem
Zamawiającemu rabatu 3% i winno być połączone z przedłożeniem faktury korygującej, chyba że wniosek
ten został złożony wraz z fakturą VAT, która już pierwotnie obejmowała wynagrodzenie pomniejszone o 3%.
Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Dokonanie zapłaty nie wpływa na obowiązki Dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji oraz nie ma wpływu na
ocenę faktu dokonania całkowitego, bądź częściowego odbioru przedmiotu umowy.
Strony nie mogą dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony.
§8
Procedura odbiorowa

1.

Odbiorowi poszczególnych etapów dostaw oraz odbiorowi końcowemu podlegać będzie Przedmiot Umowy
po sprawdzeniu przez Zamawiającego jego należytego wykonania.
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2.
3.

4.

5.

Dostawca obowiązany jest przeprowadzić w obecności Zamawiającego w trakcie odbioru wszystkie
wymagane próby i sprawdzenia techniczne.
Jednocześnie wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Dostawca dostarczy Zamawiającemu
oświadczenie o zgodności Przedmiotu umowy w zakresie określonym przepisami Umowy, obowiązującymi
przepisami, normami i warunkami Umowy, a także dokumenty zastrzeżone w § 9 niniejszej Umowy oraz
dot. gwarancji jakości udzielonej na Przedmiot umowy. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest
przedłożenie przez Dostawcę wymaganych przepisami prawa zaświadczeń, dopuszczenia do użytkowania,
zaświadczeń o bezpieczeństwie, harmonogram czynności przeglądów, instrukcji obsługi, atestów,
świadectw itp. Brak przedłożenia któregokolwiek z powyższych dokumentów uważa się za niewykonanie
Przedmiotu umowy i uniemożliwia dokonanie odbioru.
Dokumenty, których obowiązek przedłożenia spoczywa na Dostawcy, a które to są warunkiem dokonania
końcowego odbioru muszą być sporządzone w języku polskim. Wskazane w punkcie poprzedzającym
wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy. Obowiązek sporządzenia listy dokumentów oraz przekazania
ich Zamawiającemu wraz z tą listą spoczywa na Dostawcy. Brak przedłożenia Zamawiającemu przez
Dostawcę dokumentów, które nie są wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź
niniejszą Umowę, nie może stanowić podstawy do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i zapłaty
należnego Dostawcy wynagrodzenia.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
a) Istotne, nadające się do usunięcia, to Zamawiający odmówi odbioru dostaw do czasu usunięcia
wad, wyznaczając termin ich usunięcia z jednoczesnym żądaniem naprawienia szkody wynikłej ze
zwłoki.
b) Istotne, nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwi to użytkowania przedmiotu odbioru, to
Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie, a jeśli uniemożliwiają użytkowanie, może,
zachowując prawo do odszkodowania, zażądać ponownego zrealizowania Przedmiotu umowy lub
jego części lub odstąpić od umowy z winy Dostawcy. Prawo do odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z winy Dostawcy powstaje również wówczas, gdy wartość Przedmiotu umowy z wadami
nie nadającymi się do usunięcia, które jednak nie uniemożliwiają użytkowani Przedmiotu umowy w
stosunku do niewadliwie wykonanego przedmiotu umowy wynosi 20%,
c) Nieistotne, nadające się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru, a Dostawca jest
zobowiązany do ich usunięcia na zasadach określonych w § 9,
d) Nieistotne, nie nadające się do usunięcia, to Strony dokonają odpowiedniego pomniejszenia
wynagrodzenia Dostawcy stosownie do proporcji wartości Przedmiotu umowy niewadliwego oraz
wartości Przedmiotu umowy z ujawnionymi wadami nieistotnymi
§9
Gwarancja jakości i rękojmi

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy (z wyłączeniem oprogramowania)
na okres ……………………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Okres rękojmi na Przedmiot umowy (z wyłączeniem oprogramowania) wynosi ………………… miesiące,
licząc od daty odbioru końcowego.
Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
Dostawca jest zobowiązany do skutecznej reakcji serwisowej w ciągu 3 dni roboczych oraz usunięcia
zgłoszonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia w przypadku awarii
uniemożliwiających eksploatację Przedmiotu Umowy i stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa osób i
mienia oraz w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych w przypadku pozostałych wad, chyba że usunięcie
wad w ww. terminach nie jest możliwe. Powyższe terminy liczone są od chwili dokonania zgłoszenia wad i
usterek przez Zamawiającego (telefonicznie – nr …………………, fax - numer ……………… i pocztą
elektroniczną na adres: ………………………………..……).
Jeżeli Dostawca w terminach określonych w ust. 4 powyżej nie usunie wad, Zamawiający jest uprawniony do
ich usunięcia w jego zastępstwie oraz na jego koszt i ryzyko, bez potrzeby uzyskania sądowego
upoważnienia do wykonania zastępczego, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu
na usunięcie wad, nie krótszego niż 14 dni. Nie będzie to stanowić naruszenia warunków udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi.
Dostawca nie może odmówić naprawy wady/usterki powołując się na nadmierne koszty.
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§ 10
Kary umowne
1.

2.
3.

4.

5.

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
a) Zwłoka w wykonaniu Przedmiotu umowy (całości lub poszczególnych jej etapów) - w wysokości 1 %
Wynagrodzenia netto Umownego za każdy dzień opóźnienia przy czym łączna wysokość kar
umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Umownego brutto.
b) Zwłoka w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości
1 % Wynagrodzenia netto Umownego za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kar
umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Umownego brutto.
c) Odstąpienia przez Zamawiającego lub Dostawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia Umownego netto,
d) 1% wynagrodzenia netto – za nieprzedłożenia przez Dostawce jakiegokolwiek dokumentów, który
zgodnie z Umową lub przepisami prawa Dostawca winien był przedłożyć do odbioru końcowego
Przedmiotu umowy za każdy przypadek naruszenia.
Strony zgodnie postanawiają, że wysokość wszystkich kar umownych zastrzeżonych na rzecz
Zamawiającego, nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Umownego brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, niezależnie od naliczonych kar
umownych.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Dostawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do zapłaty
faktury Dostawcy, jak również Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych z
uiszczonego przez Dostawce zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy, jak również z
wykonania swoich obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§ 11
Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy
1.

2.

3.

4.
5.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w
terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o jednej z poniżej wymienionych okoliczności:
a) wydania nakazu zajęcia majątku Dostawcy, gdy Dostawca utracił płynność finansową, dokonana
została cesja całości lub części majątku Dostawcy na rzecz wierzycieli lub w przypadku objęcia jego
majątku egzekucją sądową lub skarbową.
b) utraty z jakichkolwiek przyczyn dofinansowania projektu pn.
„Uruchomienie produkcji
innowacyjnych wielogabarytowych bram hangarowych” (wniosek o dofinansowanie nr
RPPK.01.04.01-18-0147/16 ), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1
Rozwój MŚP.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 b) poczytuje się
na potrzeby niniejszej umowy, że do odstąpienia doszło bez winy, którejkolwiek ze stron, a Dostawcy nie
przysługują w związku z powyższym jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze od Zamawiającego.
Jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy lub z jego ukończeniem w takim
stopniu, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Dostawca może bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu przewidzianego do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w trybie pisemnego
oświadczenia w sytuacji, gdy Dostawca nie wykona, lub nienależycie wykona, jakiekolwiek istotne
postanowienia niniejszej Umowy, Dostawca zaniechał lub wystąpiło zagrożenie zaniechania prowadzenia
przez niego wszelkiej lub istotnej z perspektywy wykonania Przedmiotu umowy części jego działalności.
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§ 12
Siła wyższa
1.
2.
3.

Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, jeżeli jest to
spowodowane „siłą wyższą”.
Dla celów niniejszej Umowy „siłą wyższą” jest zdarzenie nagłe, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia
w dacie zawarcia Umowy, na które nie ma wpływu żadna ze Stron.
Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 3 tygodnie, strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy,
bez kar i odszkodowań, jeżeli jest to możliwe, po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
§ 13
Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem.
2. Niniejsza umowa zostaje poddana prawu polskiemu, a ewentualne spory na jej tle wynikłe są poddane
jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach w zakresie
reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. W przypadku braku informacji o powyższych zmianach
wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres będą uznawane za skutecznie doręczone.
8. Przez Dokumenty Umowne należy rozumieć Umowę wraz z stanowiącymi jej integralną część załącznikami:
1) Specyfikacja Techniczna
9. Bezskuteczność lub nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień tej umowy nie wpływa na
skuteczność i ważność pozostałych jej postanowień jak i umowy w całości.
10. Przedstawiciele obu stron wyszczególnieni na wstępie niniejszej umowy oświadczają, że posiadają należyte
umocowania, które zezwalają im na skuteczne dokonanie czynności określonych w niniejszej umowie, oraz
że na dokonanie niniejszej czynności prawnej nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu.
1.

Zamawiający

Dostawca
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