Projekt pt.: „ Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie do firmy nowoczesnych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Konkurs RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP,
Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1/2020 - Projekt Umowy
Umowa
zawarta w ………………………., w dniu……………………...
pomiędzy:
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "SPRĘŻPOL" S.C. JUSTYNA I KRZYSZTOF JANECKI
z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707) przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 50, NIP 6412300312, REGON
278146886 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
reprezentowanym przez Krzysztofa Janeckiego zwanego dalej Zamawiającym/Nabywcą
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez …………………………………………… zwanym dalej Oferetnem/Dostawcą
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 1 zestaw hartowniczy (zgodnie ze
złożoną w dniu ………………………….. ofertą – stanowiącą załącznik nr 1 do umowy) na adres 41-707
Ruda Śląska, ul. Ks. Ludwika Tunkla 50. Szczegółowa specyfikacja zawarta została w Zapytaniu
Ofertowym nr 1/2020, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje również:
Wymagania dodatkowe:
- Transport po stronie i na koszt Dostawcy.
- Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia - 24 miesiące.
- Gwarancja – 24 miesiące.
- Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację (obowiązkowym językiem jest język polski):
a) deklaracja zgodności CE (jak została już powyżej wskazana),

b) instrukcja obsługi i konserwacji,
c) dokument gwarancji- jeżeli został wystawiony przez Producenta.
§ 2 CENA UMOWY
1. Dostawca za wykonanie Przedmiotu Umowy otrzyma zapłatę, na którą składają się kwota
…………………….. PLN netto (słownie: ………………………………………………………………) plus należny podatek
VAT.
2. Wynagrodzenie Dostawcy zawiera wszelkie, wymienione i niewymienione w umowie wydatki,
koszty, opłaty i ciężary związane z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury.
2. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności lub
uprawnień wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci.
§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR
1. Dostawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy,
Zapytaniem Ofertowym i przedstawioną Ofertą (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy),
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami staranności oczekiwanymi od
profesjonalnego przedsiębiorstwa.
2. Dostawca zobowiązuje się do całkowitej realizacji umowy w terminie: 14 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………….. r.
3. Dostawca dostarczy Zamawiającemu wraz z Przedmiotem Umowy dokumenty i certyfikaty
wskazane w § 1 ust. 2.
4. Za datę całkowitej realizacji Umowy uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostaw częściowych.

§ 5 KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Dostawca może zostać przez Zamawiającego obciążony karą umowną w przypadku:
a) niedotrzymania terminu realizacji umowy wskazanego w § 4, ust 2, w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto Dostawcy za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiającemu przysługiwać
będzie kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Dostawcy.
3. Niezależnie od sytuacji uprawniających do odstąpienia od umowy w myśl powszechnie
obowiązującego prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy także jeżeli opóźnienie
w dostarczeniu Przedmiotu Umowy wynosi ponad 14 dni. Odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić
po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić
w terminie 90 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu tej okoliczności.
Odstąpienie z tej przyczyny traktowane będzie jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.
4. Niezależnie od sytuacji uprawniających do odstąpienia od umowy w myśl powszechnie
obowiązującego prawa Dostawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w przypadku
bezpodstawnego nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w ustalonym terminie.
Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7 dniowego
terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia przez
Dostawcę informacji o zaistnieniu danej okoliczności.
5. Odstąpienie od umowy musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej z podaniem
przyczyny odstąpienia.
6. W przypadku gdy wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje wysokości szkody, strona
uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Termin płatności kary umownej wynosi 5 dni roboczych liczone od dnia otrzymania noty
obciążeniowej wraz z żądaniem zapłaty kary.
§ 6 ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie nie mających istotnego
wpływu na postanowienia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie:
1) zmiany miejsca dostawy,
2) zmiany terminu wykonania umowy określonego § 4 ust. 2 Umowy, w przypadku gdy:
a) niedotrzymanie terminu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający,
b) wystąpi działanie siły wyższej uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami (w tym trwająca pandemia COVID-19);
c) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych,
ekonomicznych, technicznych, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności,
skutkujące brakiem możliwości realizacji Umowy w terminie (w tym trwająca pandemia COVID-19),

3) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, w przypadku zmiany wzoru umowy
o dofinansowanie lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji i rozliczania projektów w ramach Osi
Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje
w MŚP”,
4) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa
po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, uprawnia Strony Umowy do
zawarcia aneksu.
Nowe terminy będą ustalane indywidualnie, muszą być jednak adekwatne do zaistniałej okoliczności
oraz umożliwiać Dostawcy należytą realizację Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian do Umowy, Strona
zainteresowana podpisaniem aneksu do Umowy, wnioskuje o jego podpisanie podając uzasadnienie.
4. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak
i Dostawcy (w tym trwająca pandemia COVID-19), gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było
przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania
umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
5. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej
i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.
Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po fakcie
wystąpienia siły wyższej, załączając dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
6. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu
jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa
w ust. 5 powyżej.
7. Zmiany umowy, w tym terminu wykonania Zamówienia mogą być uzależniona od akceptacji
Instytucji Pośredniczącej w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami Umowy
o dofinansowanie).
§ 7 RĘKOJMIA
1. Dostawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy rękojmi, w ramach której Dostawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne zmniejszające jego wartość lub
użyteczność ze względu na cel w Umowie określony.
2. Okres rękojmi biegnie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń,
będącego podstawą do wystawienia faktury i wynosi 24 miesiące.
3. W przypadku wykrycia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy, których nie ujawniono w trakcie
odbioru, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę o tym fakcie i zażąda ich usunięcia.
Zamawiający wyznaczy Dostawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

4. Jeżeli Dostawca nie usunie wskazanej wady w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniem ust. 3
powyżej
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktu:
Kupujący:
Imię i nazwisko:

Krzysztof Janecki

Telefon kontaktowy:

+48 602 624 809

e-mail:

sprezpol@wp.pl

Sprzedający:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………

e-mail:

………………………………………………………………

Strony oświadczają, że korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana osobiście,
pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, z wyjątkiem wypadków wskazanych
w tej umowie oraz za wyjątkiem sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od stron niemożliwe będzie
korzystanie z poczty elektronicznej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku powstania konfliktu w trakcie realizacji umowy Strony będą dążyć w pierwszej
kolejności do polubownego rozwiązani sporów wynikłych podczas realizacji niniejszej Umowy.
4. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i nie
rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych otrzymanych w związku
z realizacją niniejszej Umowy.
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: Zapytanie Ofertowe nr 1/2020 wraz z załącznikami
oraz Oferta Dostawcy wraz z załącznikami.
7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej Strony.

9. Zawarcie niniejszej Umowy wyłącza stosowanie ogólnych warunków sprzedaży lub jakichkolwiek
wzorców umownych Dostawcy.

…………………………………………
Zamawiającego

Załączniki:
- Zapytanie Ofertowe nr 1/2020 wraz z załącznikami.
- Oferta Dostawcy wraz z załącznikami.

………….…………………………………
Dostawcy

