Umowa nr ………………
Zawarta pomiędzy firmą:
AL - STAL Sp. z o.o., z siedzibą: Głuchów 561D, 37-100 Łańcut, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038861, NIP: 8133240500, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Bogusław Paśko – Prezes Zarządu
a firmą:
…………………

z

siedzibą:

…………………..,

wpisaną

do

……………

prowadzonego

przez

………………….. pod numerem ………………….., NIP: ……………………., zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………… – …………………………….
łącznie zwanymi Stronami umowy, o następującej treści:
§1 Postanowienia ogólne
Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
§2 Przedmiot umowy
Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę
przeprowadzenia badań prototypu bramy o wymiarach w świetle otwarcia 6m x 4,5m (wymiar zewnętrzny:
7,2 x 7,2 m) - badanie odporności na obciążenie wiatrem. Zakres badań i metodologia badań zgodnie ze
specyfikacją podaną w p. 3 Zapytania Ofertowego z dnia 17.08.2022 oraz ofertą cenową Wykonawcy z dnia
…………………………….., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§3 Realizacja umowy
1.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu umowy do 31.12.2022 r., pod warunkiem
zamontowania prototypu bramy w laboratorium badawczym Wykonawcy do dnia 15.11.2022 r. oraz
spełnienia warunków określonych w Załączniku nr 1 do umowy, precyzującym zakres prac
przygotowawczych, warunki, harmonogram i metodologię badania prototypu bramy. Treść załącznika nr
1 zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

2.

Całość prac związanych z realizacją umowy wykonywana będzie na terenie siedziby Wykonawcy.

3.

Potwierdzeniem odbioru Przedmiotu umowy będzie podpisany przez Strony umowy protokół zdawczoodbiorczy.

4.

Ewentualne roszczenia reklamacyjne Zamawiającego wobec Wykonawcy nie mogą być zgłaszane
później niż po dwóch latach od dnia zakończenia realizacji umowy.
§4 Wynagrodzenie za realizację umowy
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1.

Łączne wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy wynosi …………………………… PLN (słownie:
………………………………………………………………..……………………………………………………….)
plus obowiązująca stawka podatku VAT, co daje kwotę brutto …………………………………………. PLN
(słownie: …………………………………………………………………..…………………………………………),

2.

Płatność za realizację Przedmiotu umowy zrealizowana będzie w całości w terminie do 7 dni po
dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT wraz z informacją o zakończeniu całości
prac i gotowości do przekazania Zamawiającemu raportu z przeprowadzonych badań.

3.

Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, powiększone o należny podatek VAT
stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań
określonych w umowie.
§5 Kary umowne

1.

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy
za każdy dzień zwłoki lub przerwy spowodowanej niedostarczeniem Wykonawcy danych niezbędnych
do rozpoczęcia pracy. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszystkich
wymaganych informacji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy. Nieterminowe dostarczenie wyżej wymienionych danych jest podstawą do ustalenia nowego
terminu wykonania pracy.

2.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu pracy w
wysokości 0,05% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części lub całości pracy, za każdy dzień
zwłoki.

3.

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za
którą Strony uznają m.in.: epidemie, pandemie, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi,
działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) oraz
wszelkie inne okoliczności niezależne od Wykonawcy.

4.

Suma kar umownych należnych uprawnionemu nie może przekroczyć 10% ustalonego wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 ust.1.

5.

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.
§6 Postanowienia dodatkowe

1.

Wykonawca oświadcza, że dla wykonania przedmiotu umowy posiada odpowiednie zaplecze techniczne
oraz stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

2.

Zamawiający

jest

uprawniony do kontrolowania

przebiegu

wykonania zleconej

pracy przez

wyznaczonego przedstawiciela w osobie p. Michała Ambroszkiewicza.
3.

Do utrzymywania kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego i udzielania wyjaśnień, Wykonawca

4.

Zamawiający poprzez wyznaczonego przedstawiciela wskazanego w ust. 1. jest uprawniony do

wyznacza swojego przedstawiciela w osobie ……………………………………………………………..
uzyskiwania informacji o przebiegu wykonania zleconej pracy, w tym o wynikach badań oraz do
korzystania w tym zakresie z pomocy upoważnionych (pisemnie lub mailowo) przez siebie osób.
5.

W przypadku spotkań organizowanych u Wykonawcy domniemywa się, że osoby przybyłe wraz z
przedstawicielem są uprawnione do udziału w spotkaniu i otrzymaniu informacji, o których mowa ust. 3.
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6.

Zamawiający oświadcza, że tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego stanowią wszelkie przekazane
Wykonawcy w celu realizacji niniejszej umowy informacje o badanym wyrobie i jego właściwościach a
także o stosowanym u Zamawiającego zakładowym systemie kontroli lub inne informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, jak również uzyskane przez Wykonawcę wyniki badań.
Informacje te, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, nie mogą być ujawniane osobom
trzecim.

7.

Zamawiający oświadcza również, że ze względu na swoją wartość gospodarczą tajemnicę jego
przedsiębiorstwa stanowi także sam fakt prowadzenia przez Wykonawcę postępowania i zakresu
wykonywanych badań, jak również fakt zawarcia niniejszej umowy i treści jej postanowień.

8.

Wykonawca oświadcza, że tajemnicę jego przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości
publicznej metody badawcze, informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą.

9.

Wykonawca oświadcza, że posiada status ………………………. przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem I
do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 /* należy wybrać z listy: dużego, średniego, małego, mikro

10. Zamawiający oświadcza, że posiada status małego przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem I do
rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014
§7 Prawa autorskie
1.

Wykonawca z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu,
systemu lub standardu,
3) publiczne rozpowszechnianie w całości, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) rozpowszechnianie w całości w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
6) nadawanie w całości za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci
kablowe i platformy cyfrowe.

2.

Wykonawca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
obejmującego opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji pracy.
§8 Rozwiązanie umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem prawa do żądania od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy jest realizowane niezgodnie z przedmiotem umowy, tj.:
a) w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy
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b) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy.
c)

w przypadku nie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuowania ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego

d) w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni.
2.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku nie wpłacenia przez Zamawiającego
wymaganej zaliczki w terminie 7 dni od daty przesłania stosownej faktury proforma, pomimo pisemnego
przypomnienia z wyznaczeniem nowego terminu wpłaty zaliczki.

3.

Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:
a) otwarciu likwidacji, restrukturyzacji lub ogłoszeniu upadłości Zamawiającego
b) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy
c)

w przypadku gdy opóźnienie w realizowaniu należnych Wykonawcy należności przekracza 30
dni.

4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy z powodu
rozwiązania przez niego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
wystawienia noty obciążającej.

5.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy z powodu
rozwiązania przez niego umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty
wystawienia noty obciążającej.

6.

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego karę umowną, jeżeli starty materialne lub wizerunkowe przekroczą wartość
zapłaconych przez Wykonawcę kar.

7.

Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

8.

Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie za
pisemną zgodą obu stron.
§9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie
odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z
zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania umowy oraz
realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o rachunkowości.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia
obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy
i prawidłowe jej wykonanie.
5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Zamawiający podejmuje
współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i kontaktów biznesowych,. Odbiorcą danych mogą
być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i
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unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i
kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie.
Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk,
biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie
umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą
przekazywane do państw trzecich.
7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w przypadkach
określonych w przepisach RODO.
8. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub
jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o
dofinansowanie projektu.
10. Postanowienia końcowe
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Oprócz postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
wszystkich wymogów Zamawiającego określonych w Zapytaniu Ofertowym a nie wyszczególnionych w
umowie.

3.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności.

4.

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W
przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny
właściwy siedzibie Wykonawcy.

5.

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

………………………………………

Wykonawca

…………………………………….

Załączniki do umowy:
1.

Załącznik nr 1 – precyzujący zakres prac przygotowawczych, harmonogram, metodologię i warunki
przeprowadzenia badań prototypu bramy.
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