UMOWA nr ……………

zawarta w dniu ……………… 2017 roku w Bytomiu pomiędzy:

"Firmą Mazur" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową reprezentowaną
przez "Firmę Mazur" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bytomiu, kod 41-909,
ul. Szyby Rycerskie 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000459700, posługująca się NIP 6263011949,
REGON 243244596,
zwaną w dalszej części umowy ,,Kupującym”,
a
__________________________________________________________________________________
_______________________________________
reprezentowanym
przez:
____________________________________________,
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”
łącznie zwani ,,Stronami”, a każdy z osobną ,,Stroną”;
w rezultacie przeprowadzonego postępowania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, na zasadach wynikających z zawartej przez Kupującego umowy
o dofinansowanie projektu nr POPW.01.03.01-18-0019/15-00 dla projektu pt. „Wdrożenie
innowacyjnej technologii LRTM w celu podniesienia konkurencyjności wspólnej oferty produktowej
dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ponadregionalnego porozumienia kooperacyjnego”,
została zawarta umowa o następującej treści.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa form przeznaczonych do technologii LRTM według opisu
technologicznego i specyfikacji parametrycznej zawartej w Załączniku nr 1, w dalszej części
umowy oznaczonej jako ,,Przedmiot umowy”.
2. Przedmiot umowy dostarczany będzie etapowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
dostaw zawartym w Załączniku nr 2.
3. Sprzedawca dostarczy Przedmiot umowy do wskazanej przez Kupującego lokalizacji.
4. Koszty związane z wykonaniem umowy, poniesione do chwili wydania Kupującemu Przedmiotu
umowy, w szczególności koszty załadunku, transportu, wyładunku, badania modeli, badania form,
badania w trakcie odbiorów końcowych ubezpieczenia w czasie transportu Przedmiotu umowy
obciążają Sprzedawcę.

§ 2.
Oświadczenia Stron
1. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot umowy:
a) jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w …… roku, kompletny, w pełni sprawny
i spełnia parametry techniczne, technologiczne i jakościowe określone w Załączniku nr 1,
b) spełnia wszelkie wymogi przewidziane dla tego rodzaju towaru zgodnie
z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami oraz posiada wszelkie konieczne
atesty, certyfikaty, homologacje,
c) jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem
zastawu, nie jest obciążony prawami osób trzecich, nie ciążą na nim obciążenia
publicznoprawne.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności związanej
z Przedmiotem Umowy – na sumę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia końcowego, o którym
mowa w § 3 ust. 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia na wezwanie Kupującego
dokumentów potwierdzających ważność polisy, o której mowa w niniejszym ustępie.
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§ 3.
Płatności
Wynagrodzenie całkowite wynosi ................................. PLN netto (słownie: ............................
PLN) oraz należny z tego tytułu podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia niniejszej
umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia całkowitego określonego w ust. 1 powyżej lub jego
poszczególnych elementów, określonych zgodnie z Załącznikiem 2.
Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1 realizowana będzie w częściach odpowiadających
harmonogramowi rzeczowo-finansowemu zawartemu w Załączniku 2, na podstawie poprawnie
wystawionej
faktury
VAT
przelewem
na
rachunek
bankowy
Sprzedawcy
nr …………………………………………., w terminie 14 dni od dnia podpisania przez
Kupującego protokołu odbioru częściowego lub końcowego.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
Kupujący zastrzega sobie potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Sprzedawcy, o którym mowa
w ust. 1.
§ 4.
Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia Przedmiotu umowy w czasie
transportu, w tym zapewnienia specjalistycznego transportu niezbędnego do prawidłowego i
bezusterkowego dostarczenia Przedmiotu umowy, także w przypadku przewozu elementów w
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trakcie transportu technologicznego przed wydaniem Przedmiotu umowy. W przypadku
uszkodzenia Przedmiotu umowy w czasie transportu oraz w czasie rozładunku, wstawienia do
pomieszczeń Kupującego do czasu podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego,
odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Sprzedawca.
Instalacja Przedmiotu umowy obejmować będzie w szczególności:
a) rozpakowanie Przedmiotu umowy,
b) ustawienie Przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Kupującego,
c) doprowadzenie do prawidłowej współpracy wszystkich elementów Przedmiotu umowy
Odbiór Przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie po stwierdzeniu w protokole odbioru
częściowego lub końcowego, że:
a) Przedmiot umowy jest kompletny i zdatny do użytku, zgodnie z jego przeznaczeniem, cechy
techniczne, jakościowe i funkcjonalne Przedmiotu umowy odpowiadają wymaganiom
zawartym w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1,
b) Przedmiot umowy jest wolny od wad i usterek,
c) do protokołu dołączone zostaną wyniki przeprowadzonych badań modeli, badań form,
d) do protokołu dołączone zostaną dokumenty potwierdzające zapewnienie stosowanie
niezbędnych zabezpieczeń w trakcie transportu,
e) zostanie przeprowadzone badanie techniczne oceniające prawidłowość, wydajności i
bezawaryjność funkcjonowania Przedmiotu umowy, w tym sprawdzone zostaną wszystkie
wyprodukowane w całym czasie trwania badania produkty.
Protokół odbioru końcowego powinien zawierać:
a) datę i miejsce sporządzenia protokołu,
b) imiona i nazwiska, a jeżeli jest to możliwe, także stanowiska osób dokonujących odbioru
końcowego Przedmiotu umowy,
c) informacje o stwierdzonych wadach lub usterkach, jeżeli wady i usterki zostaną stwierdzone.
Protokół odbioru częściowego lub końcowego sporządza się w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.
Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do odbioru Przedmiotu umowy i podpisania
protokołu odbioru końcowego oraz kontaktów ze Sprzedawcą są:
a) .........................................
b) .........................................
Osobami uprawnionymi ze strony Sprzedawcy do podpisania protokołu odbioru końcowego są:
a) .........................................
b) .........................................
§ 5.
Gwarancja i serwis

1. Sprzedawca udziela Kupującemu …… miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot
umowy oraz jego elementy.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia wydania Kupującemu Przedmiotu umowy na podstawie
protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej
gwarancją Kupujący nie mógł z niej korzystać.
4. W okresie gwarancji Sprzedawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.
5. Koszty związane z naprawami gwarancyjnymi Przedmiotu umowy obciążają Sprzedawcę, w tym
koszty transportu elementów Przedmiotu umowy do miejsce naprawy i z miejsca naprawy do
miejsca instalacji Przedmiotu umowy, jak również wizyt pracowników Sprzedawcy w siedzibie
Kupującego.
6. Czas naprawy przedmiotu umowy lub jego części wynosi 14 dni od zgłoszenia naprawy przez
Kupującego. Sprzedawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na
wysokość związanych z tym koszów.
7. Zgłoszenie naprawy dokonywane jest:
a) telefonicznie na nr ………….…. lub,
b) drogą elektroniczną na adres e - mail: …………..…..…
8. Jeżeli zgłoszenie naprawy następuje telefonicznie, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną na e - mail: …………………….
9. Usługa gwarancyjna obejmuje:
a) ustalenie przyczyn naprawy gwarancyjnej,
b) bezpłatną naprawę gwarancyjną,
10. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Kupujący prześle Sprzedawcy reklamację,
na którą sprzedawca udziela odpowiedzi w ciągu 3 dni. Brak odpowiedzi w powyższym terminie
oznacza akceptację reklamacji przez Sprzedawcę.
11. Sprzedawca zapewnia Kupującemu ___ bezpłatny serwis na dostarczony przedmiot umowy i jego
elementy.
12. W ramach usług serwisowych Sprzedawca wykonuje ___ razy w roku polerowanie wszystkich
form, wykonanie zaprawek, regenerację uszczelek, czyszczenie gniazd zalewowych i
odsysających.
13. Koszty związane z czynnościami serwisowymi Przedmiotu umowy obciążają Sprzedawcę, w tym
koszty transportu elementów Przedmiotu umowy do miejsce serwisu i z miejsca serwisu do miejsca
instalacji Przedmiotu umowy, jak również wizyt pracowników Sprzedawcy w siedzibie
Kupującego.
14. Czas serwisuprzedmiotu umowy lub jego części wynosi ____ dni od zgłoszenia przez Kupującego.
15. Zgłoszenie serwisu dokonywane jest:
c) telefonicznie na nr ………….…. lub,
d) drogą elektroniczną na adres e - mail: …………..…..…
16. Jeżeli zgłoszenie serwisu następuje telefonicznie, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną na e - mail: …………………….
§ 6.
Odpowiedzialność
1. W przypadku braku dostarczenia Przedmiotu umowy Kupującemu przez Sprzedawcę, Sprzedawca

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny odpowiadającej wartości elementu
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Przedmiotu umowy, którego dostawa została opóźniona w stosunku do ustaleń zawartych w
Załączniku 2, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 3 % ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Kary umowne wynikające z niniejszej umowy mogą kumulować się.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku wykonania niniejszej umowy.
§ 7.
Rozstrzyganie sytuacji spornych

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania na drodze porozumienia
Stron.
2. W przypadku, gdy dany spór nie zostanie przez Strony rozwiązany na drodze porozumienia
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego powstania, wówczas spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Kupującego.
3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem,
dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące
przedmiotu Umowy.
3. Za wyjątkiem sytuacji, w których Strony wyraźnie wskazały inaczej, wszelkie zmiany Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
4. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz
zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy winny być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej albo elektronicznej. Zawiadomienia i oświadczenia
dokonane w innej formie nie wywołują, skutków prawnych ani faktycznych. Za termin
przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę dostarczenia
wiadomości email na wymieniony w Umowie adres.
5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone Umową winny
być
składane i dokonywane na następujące adresy:



Sprzedawcy:
a. Imię Nazwisko:
………………………….
b. Funkcja:
………………………….
c. Adres:
………………………….
d. Adres poczty elektronicznej: ………………………….
 Kupującego:
a. Imię Nazwisko:
………………………….
b. Funkcja:
………………………….
c. Adres:
………………………….
d. Adres poczty elektronicznej: ………………………….
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Kupujący, a jeden Sprzedawca.

Sprzedawca

Załączniki do Umowy
Załącznik nr 1 – Opis technologiczny i specyfikacja parametryczna
Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy dostaw

Kupujący

