UMOWA

zawarta w dniu ……………2018 r. pomiędzy:

LIMATHERM S.A., ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000268010 kapitał zakładowy 11.645.000
PLN (kapitał opłacony w całości w wysokości 11.645.000 PLN ), NIP 737-00-03-520, z siedzibą
w Limanowej, reprezentowaną przez: Macieja Urbańskiego – Prezesa Zarządu Limatherm SA

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na warunkach wyszczególnionych poniżej,
sondę ultradźwiękową do rafinacji stopów, zwane w dalszej części przedmiotem umowy,
szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym Nr 4/POIR/LIM/SS/2018 z dnia 24 sierpnia
2018 r. oraz ofercie wykonawcy nr ……………z dnia …………….r. stanowiących załączniki do
niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zakupiony przez Zamawiającego musi odpowiadać wymaganiom
określonym w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 oraz być zgodny z ofertą
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość przedmiotu
umowy i terminowość jej wykonania.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu umowy oraz przygotowania go do
odbioru w terminie ….……………… na warunkach EXW Limanowa zgodnie z Incoterms
2010.
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2. Strony
zgodnie
ustalają,
iż
miejscem
odbioru
przedmiotu
umowy
jest……………………………………………………………………………………………………………………………….....
§3
1. Wykonawca nie ponosi ryzyka uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy w czasie
transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego.
2. Odbiór techniczny nastąpi po instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz po
przeprowadzonym szkoleniu instruktażowym.
3. Protokół Odbioru zostanie sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy,
w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiającego) po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Komisję
Odbioru Limatherm S.A., która zweryfikuje dostarczony przedmiot umowy i potwierdzi, że
dostarczony przedmiot umowy odpowiada wymogom umowy.
4. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy
na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub
wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. W przypadku opóźnienia
w podpisaniu Protokołu Odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Protokół
Odbioru zostanie podpisany najpóźniej w 3 miesiące po dokonaniu dostawy transportowej
przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem wykonania transportu. Po usunięciu wad
lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień odbiór przedmiotu umowy odbywa się
zgodnie z procedurą określoną w ust.3.
§4
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone w ofercie, tj. kwotę …………………………………………netto.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie zapłacona w następujący sposób:
a. 50% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. kwota …………………. w terminie do 30 dni
od podpisania umowy, na podstawie faktury pro-forma.
b. 40% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. kwota …………. w terminie do 30 dni od
podpisania Protokołu gotowości urządzenia do odbioru , na podstawie faktury
końcowej.
c. 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. kwota …………. w terminie do 30 dni od
podpisania Protokołu Odbioru, na podstawie faktury końcowej.
3. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu
przez Wykonawcę na fakturze.
4. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru.
Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od momentu dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy
w atmosferach zagrożonych wybuchem”.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dopuszcza się elektroniczny obieg dokumentów, przy czym oryginał faktury musi zostać
dostarczony w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego.
5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów transportu i ubezpieczenia
przedmiotu umowy podczas transportu do siedziby Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru.
2. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy
i wolny od wad. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania
niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta
oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania przedmiotu umowy. W okresie
gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
w terminie zgodnym z zapisami oferty.
3. Jeżeli naprawa przedmiotu umowy trwa więcej niż 14 dni, to okres gwarancji i rękojmi za
wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy
Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
4. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji część
elementów/podzespołów objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji biegnie od
chwili przekazania ich Zamawiającemu. Koszty dostawy i zwrotu tych
elementów/podzespołów ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień
z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia uzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających
z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
§6
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a. opóźnienia w terminie sprzedaży przedmiotu umowy w wysokości 0,01%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od
dnia określonego w § 2 ust. 1;
b. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
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c. w wysokości 0,001% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdą godzinę
opóźnienia Wykonawcy w stosunku do czasu reakcji serwisu określonego
w ofercie Wykonawcy.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1.
3. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę
uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym
niż 14 dni od daty jej wystawienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1.
5. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody,
zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Strony postanawiają, iż odstąpienie od umowy nie pozbawia prawa domagania się zapłaty
kar umownych.
§7
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających
z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu
stron.
2. Umowa może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu w zakresie terminu realizacji
zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności,
których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie są one przez
niego zawinione, tj. przypadków siły wyższej.
3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
§8
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Załącznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, której oryginał
pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§9
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Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik do umowy z dnia …. 2018 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU Nr (…)/2018
z dnia (…) 2018 roku

dot.: zakupu
sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów
1. Dnia (…) 2018 roku Komisja Odbioru Limatherm S.A. – (imiona i nazwiska) – dokonała
odbioru sondy ultradźwiękowej do rafinacji stopów.
2. Zakup zrealizowano na podstawie umowy nr (…) z dnia (…) 2018 roku
3. Parametry podlegające weryfikacji: (...)
4. Komisja Odbioru Limatherm S.A. stwierdziła wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę:
a) bez zastrzeżeń*
b) z następującymi zastrzeżeniami*:

…………………………………………………………………………………………………..
5. Komisja Odbioru Limatherm S.A. niniejszym stwierdza, że przedłożona przez
Wykonawcę faktura ………………………… kwalifikuje się do zapłaty:
a) w pełnej wysokości*, tj. w kwocie (…)
b) w niepełnej wysokości*, tj. w kwocie (…), z powodu:…………………………………………..
……………………………………………
(podpis Zamawiającego)

……………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Limanowa, dnia (…) roku
*Niepotrzebne skreślić
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