Nr sprawy:
Załącznik nr 3 do ZO
po modyfikacji w
dniu 5.07.2018

ZO/2/2018

UMOWA DOSTAWY
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu ...................... 2018 roku, pomiędzy:
Intralog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej, przy ul.
Migdałowej 10, 72-003 Dobra, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000104225, NIP 9552059697, REGON: 812396653 reprezentowaną przez
……………… - …………………..
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Postanowienia wstępne
Zamawiający oświadcza, iż na realizację przedmiotu umowy pt.: „DOSTAWA
WYCINARKI LASEROWEJ – UŻYWANEJ” realizowanego w ramach projektu pn.
„Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym
oraz zakup urządzeń produkcyjnych”, nr projektu: nr RPZP. 01.05.00-32-0054/16 ubiega się
o
dofinansowanie
z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje,
Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój
regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
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§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wycinarki laserowej - używanej (dalej zwanej
„Urządzeniem”), zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr ZO/2/2018 stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do
Umowy.
2. Odbioru urządzenia i jego transportu dokona Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Urządzenie gotowe do odbioru, co najmniej na
7 dni przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie spełnia następujące wymagania:
1) jest wolne od wad technicznych i prawnych,
2) nie zostało zakupione ze środków pochodzących z dofinansowania z Unii
Europejskiej lub innego programu dofinansowania ze środków publicznych,
3) posiada sporządzone, lub przetłumaczone na język polski: instrukcję obsługi, zasady
konserwacji i utrzymania urządzenia, katalog części zamiennych, schematy
wysposażeń, książkę urządzenia,
4) posiada kartę serwisową dokumentującą konserwowanie i serwisowanie zgodnie z
zaleceniami producenta
5) jest w pełni sprawne, zadbane i w ciągłej eksploatacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Urządzeniem oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami: certyfikatów lub atestów oraz
instrukcji BHP w zakresie obsługi Urządzenia i jego eksploatacji. Wykonawca
oświadcza, że Urządzenie spełnia wymagania wynikające z przepisów z ustawy z dnia
12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz z ustawy z dnia 30.08.2002 r.
o systemie oceny zgodności potwierdzone oznakowaniem CE.
6. Koszty transportu obciążają Zamawiającego.
7. Do czasu odbioru Urządzenia ryzyko jego uszkodzenia i utraty obciążają Wykonawcę.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia Urządzenia spowodowane przez
swoich pracowników i osób przy pomocy których dokona wydania Urządzenia. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia zostanie spisany protokół, który będzie zawierał
opis szkód.
9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy
innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w
formie pisemnej.
§2
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1. Realizacja przedmiotu umowy (rozumiana jako wydanie urządzenia, protokół zdawczoodbiorczy, szkolenie*, rozliczenie) nastąpi najpóźniej do dnia 24.08.2018 r.. Warunkiem
dochowania terminu jest uiszczenie zaliczki przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 3
Umowy.
2. Zrealizowanie przedmiotu umowy będzie poświadczone obustronnie podpisanym
„protokołem zdawczo-odbiorczym” .
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Urządzenia do odbioru w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach
08.00-15.00. Dokładny termin odbioru zostanie telefonicznie ustalony z Zamawiającym.
O gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 2dniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego lub w miejscu dotychczasowej lokalizacji Urządzenia. Termin szkolenia
może przypaść przed dokonaniem odbioru Urządzenia, lub po jego odbiorze, jednak nie
później niż do upływu terminu określonego w ust. 1.*
5. W przypadku stwierdzenia, że Urządzenie jest niezgodne z opisem przedmiotu
zamówienia lub nie jest kompletne, Zamawiający odmówi odbioru Urządzenia,
sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy
termin odbioru Urządzenia wolnego od wad, a procedura czynności odbioru zostanie
powtórzona. Powyższe nie będzie stanowiło przesłanki do przedłużenia terminu, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Zamawiającemu będą przysługiwały
uprawnienia wynikające z § 4.
6. W przypadku braku możliwości odbioru Urządzenia wolnego od wad, lub w przypadku
dwukrotnego zaoferowania przez Wykonawcę do odbioru Urządzenia niezgodnego z
opisem przedmiotu zamówienia lub niekompletnego, Zamawiający odstąpi od umowy z
winy Wykonawcy, zaś Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna o której mowa w §
4 ust. 3 Umowy.
§3
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości ............. zł netto (słownie: ... złotych 00/100). Wynagrodzenie powiększone
zostanie o należny podatek VAT.
2. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja
wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym,
obejmującym wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet jeśli czynności te nie
zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy.
3. Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania Umowy w wysokości nie większej
niż 80 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem wniesienia przez
Wykonawcę jej zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
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Zaliczka udzielona zostanie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Uruchomienie
zaliczki nastąpi po wniesieniu zabezpieczenia.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag „protokół zdawczoodbiorczy” całości przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy.
5. Po obustronnym podpisaniu protokołu o którym mowa w ustępie poprzedzającym
Wykonawca wystawi fakturę nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.
6. Należność, pomniejszona o koszt wypłaconej zaliczki, płatna będzie przelewem na konto
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Termin zapłaty wynosi 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności

§4
1. Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
1) za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.
1, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000,00 zł.
2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, liczony
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru lub usunięcia
wady w wysokości 1000 zł za każdy dzień;
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z
powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w wysokości:
a) 10 % wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie nastąpiło
przed uiszczeniem przez Zamawiającego zaliczki o której mowa w § 3 ust. 3
Umowy
b) 30 % wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, , jeżeli odstąpienie
nastąpiło przed uiszczeniem przez Zamawiającego zaliczki o której mowa w § 3
ust. 3 Umowy.
2. W przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej
sytuacji będzie miało miejsce odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a
Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
4. Wymagalność zapłaty kar umownych następuje z końcem dnia, w którym miało miejsce
zdarzenie będące podstawą ich naliczenia.
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5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

naliczonych

kar

umownych

z

6. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.

§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostawy
zgodnie z umową i istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na to, że nie osiągnie
rezultatów zapisanych w dokumentacji aplikacyjnej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
nie otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w
terminie 1 tygodnia od dnia w którym Zamawiający powziął wiedzę o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia.
4. W przypadkach o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tyt. wykonania części umowy.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy bez żadnych skutków, jeżeli Zamawiający nie
wykona zapłaty zaliczki w terminie określonym w § 3 ust. 3.

§6
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany sposobu spełnienia
świadczenia, oraz zmianie wynagrodzenia.
3. Zmiana skutkująca zmianą wynagrodzenia może nastąpić gdy ulegnie zmianie urzędowa
stawka VAT.
4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym
zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą) aktualizacji rozwiązań ze
względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub
materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie
której był dokonany wybór Wykonawcy,
5. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
§7
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1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie aktualnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane Zamawiającemu na jego adres siedziby.
3. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane Wykonawcy na jego adres siedziby.
4. Adresy Stron wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu są adresami dla wszelkiej
korespondencji pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ten adres została
skutecznie doręczona
5. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest
:…………………., tel. ………….., email……………………………………………
6. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest
:…………………., tel………….., email……………………………………………
7. Sprawy sporne mogące wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony
będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji.
8. Sprawy sporne nie rozstrzygnięte polubownie strony poddają orzecznictwu sądom
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

………………………………..….
Zamawiający

……………………………………..
Wykonawca

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r.

*
Szkolenie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zapisy będą obowiązywać w przypadku
zaoferowania szkolenia przez Wykonawcę.
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