Załącznik nr 5 do SIWZ
LECHMA WRPO1.2 P/1/13
(WZÓR UMOWY)

UMOWA NR ………………….. /2013
Dnia .........2013 r. w Poznaniu pomiędzy:

LECHMA Lech Piasny z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Streszyńskiej 30, wpisaną do
CEiIDG prowadzoną przez Ministra Gospodarki pod nr NIP 7810063898, REGON 630003255,
reprezentowaną przez:
LECH PIASNY – Właściciel
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

……………….. z siedzibą w …………. (………….) przy ul. …………, wpisaną do KRS/CEiIDG
przez Sąd Rejonowy Poznań ……. / Ministra Gospodarki pod nr NIP ………..……………, REGON
………………………..….., wysokość kapitału zakładowego ………………………. zł,
reprezentowaną przez:
…………………………………….
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

została zawarta umowa następującej treści.

Strony zgodnie oświadczają, Ŝe niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu
o zamówienie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w oparciu o ogłoszenie
o zamiarze udzielenia zamówienia Zamawiającego i SIWZ z dnia 12.02.2013 r. i ofertę Wykonawcy
z dnia …….. 2013 r.
Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem współfinansowana będzie przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2: Wsparcie rozwoju MSP, schemat I Projekty
inwestycyjne.
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem

niniejszej

umowy

jest

dostawa

i

wdroŜenie

systemu

spawalniczego

i zautomatyzowanie zarządzania produkcją w miejscowości Mieszków w gminie Jarocin, ulica
Dworcowa 82 w ramach projektu „WdroŜenie zrobotyzowanego systemu spawalniczego i
zautomatyzowanie

zarządzania

produkcją

podniesieniem

konkurencyjności

i innowacyjności firmy”, (Nr projektu: UDA-RPWP.01.02.01-30-718/12-00)
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymogami
określonymi w dokumentacji przetargowej (tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym zwłaszcza zakresem rzeczowym
zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), treścią złoŜonej przez Wykonawcę oferty
(stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy), niniejszą umową oraz obowiązującymi
przepisami i normami.
§2
Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają następujące terminy:
a) rozpoczęcie realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie 5 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy;
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do
jego odbioru nastąpi w terminie do dnia 27.06.2013 r.
2. Niniejszą umowę uznaje się za wykonaną przez Wykonawcę z chwilą podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru dostawy bez uwag.
3. W

przypadku

stwierdzenia wykonania przedmiotu

niniejszej

umowy

zgodnie z jej

postanowieniami, podpisany zostanie protokół odbioru bez uwag. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego, iŜ przedmiot niniejszej umowy nie został prawidłowo wykonany
(w szczególności, gdy któryś z elementów przedmiotu zamówienia nie odpowiada warunkom
określonym w niniejszej umowie lub jest uszkodzony), Wykonawca jest obowiązany, stosownie
do charakteru stwierdzonych nieprawidłowości, do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad
lub dostarczenia brakujących elementów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nie później
jednak niŜ w terminie 2 dni kalendarzowych od chwili stwierdzenia nieprawidłowości przez
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Zamawiającego. W tym przypadku, po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, Zamawiający
przystąpi do ich ponownego odbioru.
4. Przepis ust. 3 niniejszego paragrafu nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego, o których mowa
w § 5 niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy,

zgodnie

ze

złoŜoną

ofertą

Wykonawcy,

cenę

w

wysokości:

netto

.........................PLN (słownie ......................... PLN) plus podatek VAT ......................(słownie
..................... ), co kwotę wynagrodzenia brutto ......................PLN (słownie ....................... PLN).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej
umowy, w tym w szczególności: cenę dostarczonych towarów, oprogramowania, koszt
konfiguracji sprzętu, koszt transportu, wyładunku, rozpakowania, wniesienia i ustawienia we
wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, sprawdzenia działania dostarczonych towarów
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, wdroŜenia do uŜytkowania wraz ze
szkoleniem stanowiskowym personelu Zamawiającego usunięcia opakowań związanych z
dostawą oraz koszty robocizny.
3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu niniejszej umowy;
wykonanie niniejszej umowy stwierdzane jest podpisaniem protokołu odbioru dostawy bez uwag
przez Zamawiającego.
4. Wypłata naleŜności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury VAT nastąpi
w terminie …….. dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy bez
uwag i zatwierdzeniu przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, przy czym zapłatę uwaŜa się
za dokonaną z chwilą złoŜenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności
dostarczonego towaru z niniejszą umową lub innych naruszeń przez Wykonawcę niniejszej
umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia w tym zakresie
dopóki uchybienia te nie zostaną przez Wykonawcę usunięte. Niedokonanie w tym przypadku
płatności nie uwaŜa się za zwłokę lub opóźnienie w płatności, za które przysługiwałyby
Wykonawcy odsetki ustawowe.
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§4
Gwarancja

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe udziela gwarancji na dostarczane w ramach niniejszej umowy
elementy, przy czym za termin gwarancji dla danego elementu przedmiotu niniejszej umowy
Strony przyjmują termin wskazany przez Wykonawcę w dokumentacji przetargowej (załącznik nr
4 do SIWZ – formularz cenowy).
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad
w terminach i na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej i niniejszej umowie,
w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszej umowy określonego szczegółowo w załączniku
nr 1 do SIWZ, Wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wykrytej przez
Zamawiającego wady lub usterki w terminie trzech dni od dnia, w którym Wykonawca otrzymał
zgłoszenie.
3. O wykryciu usterek lub wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie wzywając go
do usunięcia usterek lub wad. Zgłoszenia wad lub usterek w imieniu Zamawiającego moŜe
dokonać równieŜ, poza osobą wskazaną w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, pracownik
Zamawiającego.
4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek w terminie
określonym w niniejszej umowie, wady lub usterki usunie Zamawiający, obciąŜając pełnymi
kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. Przepis zdania
poprzedzającego stosuje się równieŜ w przypadku, gdy Wykonawca przystąpił do usuwania wady
lub usterki w terminie, ale opóźnia się w jej naprawianiu w taki sposób, Ŝe grozi to powstaniem
szkody dla Zamawiającego.
5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru dostawy jest obowiązany do
przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych, pełną dokumentację sprzętu oraz urządzeń
w języku polskim.
6. Z usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę Strony sporządzą protokół.
7. Postanowienia ustępów poprzedzających nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego w stosunku
do Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.
§5
Kary umowne i odszkodowania
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1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a lub lit. b Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1, za kaŜdy przypadek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy,
z wyłączeniem zapisów ust.1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy lub realizacji serwisu gwarancyjnego, Wykonawca, według wyboru
Zamawiającego, zobowiązany jest niezwłocznie na swój koszt dokonać naprawy i doprowadzić do
stanu poprzedniego majątek Zamawiającego lub zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej
w wysokości odpowiadającej 0,2 % wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy,
Wykonawca ma prawo obciąŜyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy wysokość doznanej szkody przewyŜsza wysokość zastrzeŜonych w niniejszej umowie kar
umownych.
§6
Przedstawicie stron

1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą, w związku z realizacją niniejszej umowy,
pana/panią: …………………….. nr tel. ……………., e-mail…………………………………. .
2. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym, w związku z realizacją niniejszej umowy,
pana/panią: …………………….. nr tel. ……………., e-mail…………………………………. .

§7
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy jeŜeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym
terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry
techniczne przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej
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umowie. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji niniejszej umowy dłuŜszego niŜ
3 dni, od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania
umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego w przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 3 % wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust.
1.
§8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub wypowiedzenie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron.

..................................
ZAMAWIAJĄCY

..................................
WYKONAWCA

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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