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UMOWA NR _______________
Zawarta w dniu _______________. w _______________pomiędzy:
TRADIX Sylwester Pawęta
Krokocice ul. Kolonia 2a
98-240 Szadek
NIP: 8291663464, REGON: 100884993
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
_______________
_______________
_______________
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Zamówienie dotyczy projektu pt. ”Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Informuje się, że zamówienie będzie współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia Wykonawcy zamówienia w
trybie postepowania ofertowego przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności , zgodnie z wytycznymi
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu o nr POIR.01.01.01-00-0806/19, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy:
Dostawa i montaż systemu wytwarzania warunków procesowych w komorach technologicznych w zakresie:
temperatury, wilgotności, jakości powietrza wejściowego, ilości wymian powietrza.
2. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.̨
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
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5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do _______________.
6. Przez wykonanie umowy rozumie się ̨ odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia potwierdzony
protokołem odbioru z adnotacją „bez uwag”. Do przedmiotu zamówienia zostaną ̨ dołączone wszystkie
dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia (System Wytwarzania Warunków Procesowych w Komorach
Technologicznych w zakresie: temperatury, wilgotności, jakości powietrza wejściowego, ilości wymian
powietrza) będzie przeprowadzony w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego – TRADIX
Sylwester Pawęta, Krokocice ul. Kolonia 2a, 98-240 Szadek
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
netto: ______________________ zł.
(słownie zł: …………) + 23% podatku VAT, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertą.
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia oraz wszystkie koszty jakie musi ponieść
Wykonawca, w celu wykonania przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury są zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
4. W celu zabezpieczenia transakcji ustalono że Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy zaliczkę
w wysokości ……………..netto w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na podstawie wystawionej faktury
zaliczkowej.
5. Termin realizacji należności wynikających z faktury wynosi 30 dni od daty wpływu wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiającego.
6. Zamawiający posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i upoważnia Wykonawcę do Wystawiania faktur
VAT bez jego podpisu.
Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty strony
uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy
§3
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
1. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10
% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
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Strony zastrzegają ̨ sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§4
Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od
umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 30 dni.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt. Termin gwarancji wynosi
______________________ miesięcy i liczy od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę ̨
na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w trybie i
w terminie podanym przez Wykonawcę w ofercie a w przypadku ich braku w ofercie zgodnie z warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną
zgodnie z § 3 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych
uprawnień́ przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru zamówienia.
§6
1. Strony zobowiązują ̨ się ̨ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie, uzyskanych w
związku z zawarciem i realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązuje się ̨ przede wszystkim do nieujawniania
osobom trzecim, kopiowania, czy powielania w inny sposób informacji, w których posiadanie wszedł w
związku lub przy okazji wykonywania Umowy, w tym w szczególności wszelkich niepodanych do publicznej
wiadomości informacji finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz innych dotyczących
Zamawiającego oraz podmiotów pozostających z Zamawiającym w relacjach faktycznych i prawnych
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
2. Zasada poufności obowiązuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. Zasadą
poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy.
§7
1. Wykonawca będzie informował na piśmie lub w formie elektronicznej Zamawiającego o dokonaniu w trakcie
wykonywania niniejszej umowy rozwiązań́, które w jego ocenie mogą ̨ stanowić ́ przedmiot prawa własności
intelektualnej.
2. Z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów będących wynikiem realizacji danego Zadania bez
ograniczeń́ terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania
niniejszej umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie określoną ̨ techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż ̇ określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć ́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których utwór zostanie przekazany
Zamawiającemu.
4. Wykonawca oświadcza, że utwory przekazane na mocy umowy nie naruszają ̨ praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej.
5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa własności nośników, na
których utwór zostanie przekazany, zostało uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2.
6. W razie opracowania przez Wykonawcę ̨ wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, prawo do
uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego przysługiwać będzie wspólnie Zamawiającemu oraz Wykonawcy, chyba, że jedna ze
stron zrezygnuje z realizacji tego prawa, przy zachowaniu formy pisemnej.
§8
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne z tytułu rękojmi w terminie
i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres …….miesięcy od dnia
dokonania odbioru końcowego robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca na
podstawie art. 558 par. 1 K.C. rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi z tytułu
wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości.
3. W dniu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady fizyczne z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
5.

Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a w przypadku braku takiego
porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający.

6. W razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy przy odbiorze umowy bądź w
okresie gwarancji i rękojmi przekraczającego 14 dni Zamawiający ma prawo usunąć wady i usterki na koszt
Wykonawcy, niezależnie od zastosowanych kar umownych lub zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt
Wykonawcy.
§9
1. Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
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1) zmiany kolejności i terminów wykonywania dostaw;
2) zastąpienia zakresu planowanych do wykonania dostaw innym zakresem usług przy zachowaniu
wymogów
3) jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy;
4) ograniczenie Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy;
5) wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych dostaw;
6) zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu Zamówienia;
7) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają ̨ pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla Zamawiającego, w oparciu o prawo polskie.
§10
1. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Załączniki:
1) załącznik nr 1 - oferta wykonawcy,
2) załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

…………………………………………

………………………………………….

Zamawiający

Wykonawca
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