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,
oprogramowanie ……………………………………… na frezarkę 5-osiową CNC, zwane w dalszej
części przedmiotem umowy, szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym Nr
17/POIR/LIM/SS/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz ofercie wykonawcy
nr ……………z dnia …………….r. stanowiących załączniki 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.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiotu umowy w terminie do ………………,
natomiast przeprowadzić szkolenie w terminie do ………………
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2. Strony zgodnie ustalają, iż miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego tj. ul.
Tarnowska 1, 34-600 Limanowa.
§3
1. Odbiór techniczny nastąpi po instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
2. Protokół Odbioru zostanie sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 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.
3. 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.
§4
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone w ofercie, tj. kwotę …………………………………………PLN netto.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie zapłacona w następujący sposób:
a. 100% 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.
5. Strony dopuszczają elektroniczny obieg faktur.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcy bezpłatnego wsparcia technicznego
na przedmiot umowy. Bieg terminu opieki serwisowej i rękojmi rozpoczyna się od daty
podpisania Protokołu Odbioru.
§6
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
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a. opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05%
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.
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 niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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. 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 20142020.
3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
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§8
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Załącznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1) oraz wzór Protokołu
Odbioru (Załącznik nr 2).
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 2 do umowy z dnia …. roku

PROTOKÓŁ ODBIORU Nr (…)
z dnia (…) roku
dot.: zakupu oraz dostarczenia do Limatherm S.A.
oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na frezarkę 5-osiową CNC
1. Dnia (…) 2019 roku Komisja Odbioru Limatherm S.A. – (imiona i nazwiska) – dokonała
odbioru dostarczonego przez Wykonawcę (nazwa Wykonawcy): dostawy i instalacji
oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na frezarkę 5-osiową CNC.
2. Zakup zrealizowano na podstawie umowy nr (…) z dnia (…) 2019 roku.
3. Parametry podlegające weryfikacji:
a) dotyczące licencji na oprogramowanie:
 jedna komercyjna licencja sieciowa, tzw. pływająca na pakiet
oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo;
 licencja stała (nie ograniczona czasowo);
 darmowe nowe wersje i aktualizacje oprogramowania (service pack)
przez okres 1 roku od zakupu oprogramowania;
 możliwość czasowego wypożyczania licencji na komputer zewnętrzny;
 polska wersja językowa programu;
 obsługiwany system operacyjny Windows (64-bit);
 oprogramowanie i moduły w nim zawarte muszą pochodzić od jednego
producenta.
b) dotyczące wymagań technicznych oprogramowania:
 moduł do tworzenia złożeń;
 edycja bezpośrednia importowych brył bez historii złożenia np. zmiana
promieni zaokrąglenia, zmiana średnic otworów, usuwanie otworów,
usuwanie promieni, zmiana pochylenia ścianek, zmiana głębokości
kieszeni, wymiarowanie 3D i edycja tych wymiarów;
 translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, DWG/DXF, STL;
 frezowanie 2- i 5-osiowe;
 operacje wiercenia;
 moduł do tworzenia postprocesorów;
 możliwość weryfikacji przygotowanej technologii przed uruchomieniem
zadania na obrabiarce (symulacja obróbki, wykrywanie kolizji
i przekroczenia parametrów obróbkowych itd.) na bazie kodu NC;
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 optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej
w operacjach 3- i 5-osiowych;
 kopiowanie operacji obróbki między plikami (kopiuj/wklej);
 zmiana położenia bazy (punktu, względem którego generuje się kod NC)
bez konieczności przeliczenia ścieżki;
 zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki –
dynamiczna aktualizacja czasu obróbki;
 możliwość wskazywania do obróbki tylko wybranych powierzchni
z modeli bryłowych/powierzchniowych z automatycznym omijaniem
pozostałych elementów modelu;
 postprocesor do maszyny 5-osiowej CNC z grafiką kinematyki działający
na bazie kodu NC.
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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