Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego Nr 6/POIR/LIM/SS/2019 z dnia
04.03.2019 roku
UMOWA

zawarta w dniu ……………2019 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,
specjalistyczne narzędzia do obróbki, zwane w dalszej części przedmiotem umowy,
szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym Nr 6/POIR/LIM/SS/2019 z dnia 04.03.2019
r. oraz ofercie wykonawcy nr …………… z dnia …………….r., stanowiących Załączniki nr 1 i nr
2 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom
określonym w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 oraz być zgodny z ofertą
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej, a w szczególności odpowiada za jakość przedmiotu umowy i terminowość jej
wykonania.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do ……………… na
warunkach DDP Limanowa zgodnie z Incoterms 2010.
2. Strony zgodnie ustalają, iż miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego tj. ul.
Tarnowska 1, 34-600 Limanowa.
§3
1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do czasu dostawy
urządzenia do siedziby Zamawiającego.
2. Odbiór techniczny nastąpi na podstawie zgodności z warunkami umowy.
3. Protokół Odbioru zostanie sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
umowy, w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczony przedmiot umowy
odpowiada wymogom umowy, jest sprawny i wolny od wad.
4. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy
na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie. 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 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 ………………………………………… PLN netto.
2. Całość kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. kwota … PLN netto zostanie zapłacona w terminie
do 30 dni od podpisania Protokołu Odbioru, na podstawie faktury.
3. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu
przez Wykonawcę na fakturze.
4. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru.
5. Strony dopuszczają elektroniczny obieg faktur.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty transportu i ubezpieczenia
przedmiotu umowy podczas transportu do siedziby Zamawiającego.
§5
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu rękojmię na zasadach ogólnych.
§6
1. Strony postanawiają, że Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu
kary umowne w przypadku:
a. opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
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 50%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający na żądanie Wykonawcy, zapłaci Wykonawcy karę w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości
50% 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 niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana warunków umowy nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z
opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie III Zapytania Ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, istotnych postanowień niniejszej
umowy oraz może wynikać wyłącznie z konieczności dostosowania tych warunków do
postanowień umowy o dofinansowanie Projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą dla Poddziałania 1.1.1. Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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.

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. Załącznikami do umowy są: Zapytanie Ofertowe nr 6/POIR/LIM/SS/2019 z dnia
04.03.2019 r. (Załącznik nr 1), Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2), Protokół Odbioru
(Załącznik nr 3), których oryginały pozostają w dyspozycji Zamawiającego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 3 do umowy z dnia …. 2019 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU Nr (…)/2019
z dnia (…) 2019 roku
dot.: zakupu oraz dostarczenia do Limatherm S.A.
Specjalistycznych narzędzi do obróbki
1. Dnia (…) 2019 roku Komisja Odbioru Limatherm S.A. – (imiona i nazwiska) – dokonała
odbioru dostarczonego przez Wykonawcę (nazwa Wykonawcy): specjalistycznych
narzędzi do obróbki
2. Zakup zrealizowano na podstawie umowy nr (…) z dnia (…) 2019 roku.
3. Parametry podlegające weryfikacji: narzędzia zgodne ze specyfikacją zawartą w
zapytaniu ofertowym.
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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