ZAŁĄCZNIK NR 5

WZÓR UMOWY

UMOWA
zawarta w Romanowie Dolnym w dniu …………………2016 r., pomiędzy:
KOMAT Mieczysław Kozłowski z siedzibą Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne
reprezentowanym przez właściciela: Mieczysława Kozłowskiego zwanego dalej ”ZAMAWIAJĄCYM”
a
.. ….,
reprezentowaną przez ….,
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
zwanymi dalej łącznie Stronami, Strony stanowią, co następuje:
PREAMBUŁA
Niniejsza umowa (dalej nazywana Umową) zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn.: „.......“,prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: „Rozwój działalności
eksportowej KOMAT na rynku niemieckim, francuskim i skandynawskim” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej jako: Przedmiot Umowy) jest ……., do którego wykonania
Wykonawca zobowiązuje się.
2. W skład Przedmiotu Umowy wchodzą następujące czynności: …….
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
nr 1 do Umowy.
§ 2. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności składające się na Przedmiot Umowy w
terminie …….
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w
przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny bezusterkowy odbiór końcowy prac
będących Przedmiotem Umowy.
3. Prawidłowe wykonanie prac składających się na Przedmiot Umowy, w terminie, o którym mowa w
ust. 1, zostanie potwierdzone Protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony Umowy.
4. Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków
uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o
wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu
Umowy, nie później niż w terminie 4 dni po dniu zaistnienia danej okoliczności.

§ 3. Oświadczenia Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy. Wykonawca zobowiązuje się, że
Przedmiot Umowy zawierać będzie wszystkie elementy konieczne z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro Zamawiającego
z zachowaniem należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem
zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał
techniczny, ekonomiczny, organizacyjny, kadrowy, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy, zapewniając tym samym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy na rzecz
Zamawiającego, jak i że nie ma konfliktu interesów między Zamawiającym a innym klientem
Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia podczas realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić swojemu personelowi warunki pracy odpowiadające
wymaganiom właściwych przepisów prawa oraz wyposażyć swój personel w narzędzia i maszyny
niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do
należytego przeprowadzenia w/w działań.
§ 4. Wynagrodzenie
1. Za należyte i terminowe wykonanie wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……. (słownie: ……. 00/100) złotych netto,
powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi
przepisami, zwane dalej Wynagrodzeniem Umownym.
2. Rozliczenie należności dla Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawcę na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez Strony Umowy bez zastrzeżeń.
3. Należność wynikająca z faktury VAT, o której mowa powyżej, płatna będzie w terminie ………
(słownie: ………) dni od daty wykonania Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Za chwilę zapłaty Wynagrodzenia Umownego Strony uznają datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5. Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez Protokołu odbioru
podpisanego przez Zamawiającego, nie rodzi obowiązku zapłaty.
6. Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług skutkować będzie odpowiednią zmianą
wartości brutto Wynagrodzenia Umownego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej (NIP) ……. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) …….
8. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczącej wysokości Wynagrodzenia
Umownego jakie przysługuje Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy.
9. Wynagrodzenie Umowne obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego
oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie

będzie mógł powoływać się na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych
prac w celu uzyskania zmiany wysokości Wynagrodzenia Umownego.
§ 5. Kary i terminy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac składających się na przedmiot zamówienia (przedmiot
Umowy) w stosunku do terminów określonych w Umowie – kwota stanowiąca równowartość 0,1 %
Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nienależytego
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od
Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. Przez nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami Umowy
oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.
c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze
lub w okresie gwarancji jakości w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego – kwota
stanowiąca równowartość 0,1 % Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, lecz
nie więcej niż 10 % Wynagrodzenia Umownego brutto,
d) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – kwota stanowiąca równowartość 10 % Wynagrodzenia Umownego brutto,
e) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad zachowania poufności określonych w
Umowie – kwota w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy taki przypadek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia
Umownego.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac
składających się na Przedmiot zamówienia (Przedmiot Umowy) lub usunięcia wad i usterek.
§ 6. Odstąpienie od Umowy
1. Niezależnie od innych postanowień Umowy i przepisów powszechnie obowiązujących,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową i nie zmienił sposobu ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu
przez Zamawiającego 5 – dniowego terminu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca
opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał
je ukończyć w czasie umówionym.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.
§ 7. Doręczanie oświadczeń
1. Oświadczenia Stron, związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, pod rygorem ich
bezskuteczności, muszą być dokonane w formie pisemnej i doręczone zwykłą pocztą, pocztą
kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną z żądaniem potwierdzenia odbioru.
2. Dla potrzeb oświadczeń Stron Umowy, składanych w toku jej wykonywania (z wyłączeniem zmian
Umowy, wypowiedzenia Umowy, oświadczenia o wygaśnięciu Umowy), oświadczenie złożone za
pomocą faksu lub maila traktowane będzie jako oświadczenie złożone „na piśmie”.

§ 8. Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu,
wszelkich informacji, które powzięły w związku z realizacją Umowy, chyba że informacje te są
powszechnie znane lub dostępne.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje w szczególności wszystkie informacje uzyskane
przez Wykonawcę, a wynikające z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów oraz materiałów
utrwalonych metodą elektroniczną albo innymi środkami technicznymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ze szczególną starannością przed niepowołanym
ujawnieniem dokumentów i materiałów określonych w ust. 2 powyżej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji i
materiałów uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, jak również do zapewnienia
bezpieczeństwa elektronicznych kanałów komunikacji z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz wszelkich informacji, dla której zastrzeżono poufność przez umieszczenie słowa
„poufne”. W takim samym zakresie Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zachowanie poufności
przez wszystkich swoich pracowników i osób, z którymi współpracuje.
6. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z wszelkich informacji uzyskanych w związku z
realizacją Umowy wyłącznie w celu należytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem lub
nieważne, postanowienie takie nie będzie stanowić części niniejszej Umowy, podczas gdy pozostałe
postanowienia nie zostaną przez nie w żaden sposób naruszone. W takim przypadku Strony dołożą
wszelkich starań w celu uzgodnienia innego warunku, który nie będzie niezgodny z prawem lub
nieważny, a który w możliwie najdokładniejszy sposób odzwierciedlać będzie intencje Stron.
4. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie aktualnie obowiązujące
przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz innych właściwych dla zakresu Przedmiotu Umowy aktów
prawnych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
7.Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Cel zamówienia: …….
2. Przedmiot zamówienia: …….
Kategoria: …….
Kod CPV i nazwa: …….
Miejsce realizacji zamówienia …….
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia

