Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA
zawarta w dniu ……………………….. w Starachowicach, pomiędzy:
Spółką Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach działającą pod adresem 27-200
Starachowice Inż. Władysława Rogowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000024126, REGON
290639763, NIP 664-00-05-475, reprezentowaną przez:
Zbigniewa Rondudę – Prezesa Zarządu
dalej zwaną „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….
reprezentowanym przez
…………………………………………………………….
dalej zwanym/-ą „Wykonawcą” ,
o następującej treści:
W związku z wyborem w dniu ………………………oferty w trybie przetargu przeprowadzonego na
dostawę narzędzi skrawających z uwzględnieniem kosztów dostawy, zgodnie z zasadą
konkurencyjności w celu realizacji Projektu pn. „Badania i opracowanie zaawansowanej technologii
obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego
systemu paletyzacji”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa narzędzi skrawających z uwzględnieniem
kosztów
dostawy,
zgodnie
z
ofertą
złożoną
w
postępowaniu
…………………………………………………………….., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, zwanej dalej Narzędziami skrawającymi.

2.

Narzędzia skrawające zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia
………………………. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu
odbioru końcowego.

3.

Wykonawca oświadcza że narzędzia są fabrycznie nowe i spełniają wymagania określone w
zapytaniu ofertowym.

§2
Cena
Cena
netto Narzędzi skrawających wynosi …………………………………………………….. plus
podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawce.
§3
Warunki płatności i rozliczeń
Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę nabycia ………………………. przelewem na rachunek
Wykonawcy ……………………………………………………….w terminie ……….. dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.
Przez datę płatności rozumie się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z opisanych wyżej płatności Wykonawca
jest upoważniony do naliczenia odsetek za opóźnienie płatności.

1.

2.
3.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§4
Dostawa Narzędzi Skrawających
1.
2.

Wykonawca dostarczy Narzędzia skrawające do zakładu Zamawiającego na swój koszt.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy Narzędzi skrawających pocztą
elektroniczną lub faxem.
§5
Gwarancja

1.
2.

Gwarancja obejmuje: głowice frezarskie, oprawki, frezy, …….
Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji narzędzi wymienionych w
ust.1. pod warunkiem ich eksploatacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a ujawnioną w ciągu
12 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego.

3.

Usługę gwarancyjną świadczyć będzie ……………………………………. Usługa ta obejmuje,
wymianę wadliwego narzędzia na koszt Wykonawcy.
§6
Odpowiedzialność

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości ceny Narzędzi
skrawających netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w sumie nie więcej niż 5% ceny
Narzędzi skrawających netto.
§7
Podwykonawstwo
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w formie
podwykonawstwa w stosunku do jakiejkolwiek części oraz całości przedmiotu umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; w tym wypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b. opóźnienia terminu dostawy o ponad dwa tygodnie od ustalonego zgodnie z niniejszą
umową.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie rodzi
odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.
Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli
okoliczności spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie umowy (przez stronę
korzystająca z prawa do odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co najmniej 2 miesięcy. W
tym przypadku strony zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy nie wywołuje ani w dacie
odstąpienia, ani w przyszłości obowiązku jakichkolwiek świadczeń, w tym odszkodowawczych, na
rzecz drugiej strony, z wyjątkiem zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń.
a.

2.
3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Oświadczenia
1.

Wszelkie oświadczenia, których złożenie przez którąkolwiek ze stron jest przewidziane
postanowieniami niniejszej umowy, dokonywane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą
poleconą, faxem i pocztą elektroniczną w przypadkach określonych w umowie, lub doręczane
osobiście pod niżej podane adresy stron umowy:
………………………………………………………………
ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

2.

Jednocześnie strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe dla celów realizacji niniejszej
umowy:
Ze strony Zamawiającego:
....................................................................
Ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………

3.

O wszelkich zmianach w nazwie firmy, formie prawnej, zmianie adresu lub innych danych
kontaktowych, zmianie osoby (osób) kontaktowych strony powiadomią się wzajemnie na piśmie w
terminie do 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

§ 10
Zakres poufności
1.

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy jej treści oraz
jakiekolwiek informacje dotyczące obu Stron, uzyskanych w trakcie jej wykonywania.

2.

Zamawiający utrzyma w tajemnicy dokumentację techniczną dotyczącą Narzędzi skrawających
otrzymaną w ramach niniejszej umowy, z wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych.

3.

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę nazwy i oznaczeń
handlowych Zamawiającego w celach reklamowych, informacyjnych i marketingowych.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na informowanie przez Zamawiającego jego kontrahentów o
wykorzystywaniu Narzędzi skrawających.
§ 11
Siła wyższa

1.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż siła wyższa dla celów niniejszego artykułu
oznacza jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej
umowy, a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie
ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch oraz pożar, wypadek w transporcie, wyroki sądów
lub też inne działania sądów, strajki.

2.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania
zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy z powodu siły wyższej wykonanie
zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania
siły wyższej.
§ 12
Właściwość sądów i prawo właściwe

1.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie nieporozumienia i spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie
przez jej strony. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana za niedoszłą do
skutku od momentu, gdy jedna ze stron poinformuje o tym pisemnie druga stronę.

3.

Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o
przepisy prawa polskiego, przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 13 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE, 27-200
Starachowice ul. inż. Władysława Rogowskiego 22,

2.

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@odlewniepolskie.pl, tel. 41 275 86 42

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i umowy o
dofinansowanie projektu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji umowy o
dofinansowanie projektu,

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8.

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy
§ 14
Pozostałe kwestie
1.

W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii
Europejskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym
dokumentów finansowych, związanych z realizowanym projektem.

2.

Zmiany lub uzupełnienia do postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności
zachowania formy pisemnej.

3.

Oferta przetargowa oraz Zapytanie ofertowe stanowią integralną część umowy.

4.

Niniejsza umowa sporządzona została w 2 identycznych egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

PRZYJĘTO, ODCZYTANO I PODPISANO:
Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

____________________, __________
data

____________________, __________
data

____________________, __________
data

____________________, __________
data

____________________, __________

____________________, __________

