UMOWA
Zawarta w dniu..............................w...............................................pomiędzy:
1) Markiem Dziekan prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ''DEMAROL-ZIELONKI'' Marek Dziekan, NIP 655-100-41-49,

Regon 290183725, adres pocztowy : Zielonki 2B, 28-131 Solec Zdrój, zwanym dalej
Zamawiającym,
a
2)

.......................................................…………………………………….

reprezentowanym/ą przez:………………………………………………..
zwanym/zwaną dalej: Wykonawcą, zwanych łącznie dalej Stronami, o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy.
1.1.
Na podstawie niniejszej umowy(dalej: jako Umowa"), Wykonawca, za umówionym
wynagrodzeniem, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, pod w/w adres siedziby
Zamawiającego, maszyn/urządzeń (dalej jako „maszyn" lub „przedmiot umowy")w postaci :
- Tokarki CNC ze sterowaną osią C i osią Y, napędzanymi narzędziami
- Cztero osiowego pionowego centrum obróbkowego sterowanego numerycznie
odpowiadających parametrom, określonym w formularzu ofertowym a także przeniesienia własności
w/w maszyn na Zamawiającego, a ponadto
do:
a) Montażu maszyn w siedzibie Zamawiającego, obecności Zamawiającego lub jego
pracowników,
b) Uruchomienia maszyn w siedzibie Zamawiającego, a także przeprowadzenia prób oraz testów
prawidłowości ich działania, obecności Zamawiającego lub jego pracowników,
c) Dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i programowania maszyny,
d) Oznaczenia maszyn znakiem CE oraz dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów
CE, a także wykonania maszyny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w Polce przepisami,
e) Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie.
1.2.Zamawiający zobowiązuje się do odebrania maszyn od Wykonawcy oraz do zapłaty ceny na
rzecz Wykonawcy.
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1.3.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż dostarczana maszyna będzie fabrycznie nowa, sprawna,
pozbawiona wad fizycznych (w tym technicznych, materiałowych i produkcyjnych) i prawnych,
wyprodukowana w 2017 roku, ponadto, iż będzie ona odpowiadała parametrom określonym w
formularzu ofertowym.
1.4.Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń podmiotów trzecich, wynikających
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów,
praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na znaki użytkowe i przemysłowe,
pozostających w związku z przedmiotem umowy.
1.5.Wykonawca ma świadomość tego, iż przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków
europejskich na potrzeby projektu RPSW.02.05.00-26-0063/16 pn. „Zakup nowych maszyn i
oprogramowania, niezbędnych do wprowadzenia nowego, innowacyjnego produktu, celem poprawy
konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia firmy „DEMAROL-ZIELONKI””.
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych
środków, tak aby wszystkie zobowiązania Wykonawcy, objęte niniejszą Umową, zostały przez
Wykonawcę wykonane w całości prawidłowo i w uzgodnionych terminach.
1.6. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany przez Zamawiającego, iż nieterminowa realizacja
Umowy lub jej niezrealizowanie, może wpłynąć na odmowę lub ograniczenia dofinansowania, o
jakim mowa powyżej.

§2
Terminy wykonania umowy.
2.1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
- Tokarki CNC ze sterowaną osią C i osią Y, napędzanymi narzędziami do dnia 30.10.2017r.
- Cztero osiowego pionowego centrum obróbkowego sterowanego numerycznie do dnia
30.11.2017r.
2.2.W dacie dostawy maszyn, Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy dokumenty i informacje, o
jakich mowa w § 1 ustęp 1.1. lit. c) i d) umowy.
2.3.Niezwłocznie po dostarczeniu maszyny Zamawiającemu –nie później niż wciągu 14 dni od daty
dostawy danej maszyny, Wykonawca wykona montaż maszyny siedzibie Zamawiającego, a
ponadto uruchomi maszynę i przeprowadzi próby oraz testy prawidłowości jej działania.
2.4. Warunkiem dochowania przez Wykonawcę terminów określonych w pkt 2.1. jest terminowe
regulowanie zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy wg pkt. 5.5 umowy.
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§3
Szczegółowe obowiązki Stron.
3.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie przedmiotu Umowy w sposób kompletny, prawidłowy i terminowy, z
zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego
charakteru działalności Wykonawcy,
b) Poinformowanie Zamawiającego w formie pisemnej o planowanym terminie dostawy danej
maszyny-najpóźniej na 30 dni przeplanowaną dostawą, przy czym po przekazaniu w/w
informacji Zamawiającemu przez Wykonawcę, Strony zgodnie ustalą konkretny termin (dzień
oraz godzinę) w jakim odbędzie się dostawa,
c) Przekazanie Zamawiającemu na piśmie lub e-mailem -najpóźniej na 30 dni przed planowaną
dostawą danej maszyny - instrukcji zawierającej informacje na temat wymaganej infrastruktury
lub innych warunków umożliwiających montaż i uruchomienie maszyny, przy tym informacja
ta winna być kompletna i pełna, a zarazem wystarczająca do wykonania w/w infrastruktury
przez Zamawiającego i spełnienia w/w warunków przez Zamawiającego,
d) Zapewnienie na własny koszt i we własnym zakresie pakowania i zabezpieczenia maszyn na
czas transportu,
e) Dokonanie na własny koszt i we własnym zakresie załadunku, transportu oraz rozładunku
maszyn, w sposób gwarantujący dostarczenie maszyn bez jakichkolwiek uszkodzeń i
uszczerbków,
f) Ubezpieczenie maszyn na czas transportu oraz ponoszenia wszelkich kosztów transportu i opłat
z nim związanych,
g) Ponoszenie wszelkich ryzyk związanych z uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem maszyn, do
czasu ich ustawienia na stanowisku pracy,
h) Współpraca z Zamawiającym na etapie przygotowywania infrastruktury, o jakiej mowa
powyżej pod literą c), oraz spełnienia warunków, o jakich mowa tamże,
i) Udzielanie Zamawiającemu informacji i wyjaśnień dotyczących sposobu funkcjonowania i
konserwacji maszyn.
3.2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Udostępnienie Wykonawcy – na terenie zakładu Zamawiającego – miejsca umożliwiającego
rozładunek maszyn oraz ich montaż i uruchomienie,
b) Wykonanie na własny koszt, w oparciu o pisemną instrukcję Wykonawcy, infrastruktury o
której mowa powyżej w §3 ustęp 3.1.lit.c) i spełnienie przez Zamawiającego warunków, o
których mowa tamże,
c) Stosowanie się do pochodzących od Wykonawcy informacji dotyczących sposobu użytkowania
i konserwacji maszyn,
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d) Terminowe regulowanie należności Wykonawcy, pod warunkiem, iż faktury obejmujące te
należności zostaną prawidłowo wystawione i doręczone Zamawiającemu, a ponadto pod
warunkiem wykonania stosownych zobowiązań przez Wykonawcę.
3.3. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji niniejszej
Umowy.
§4
Odbiory.
4.1. Odbioru maszyn dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy na
podstawie protokołów odbioru.
4.2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie lub drogą e-mailową gotowość do przystąpienia do
czynności odbiorowych dotyczących poszczególnych maszyn.
4.3. Zamawiający dokona odbioru wstępnego maszyny w siedzibie Wykonawcy (pod warunkiem iż
będzie to na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Termin odbioru nie może być wcześniejszy niż
3 dni przed planowaną datą wysyłki maszyny do Zamawiającego.
4.4. Po dostarczeniu danej maszyny do siedziby Zamawiającego, jej montażu oraz uruchomieniu i
stwierdzeniu przez Strony prawidłowości działania maszyny Zamawiający dokona odbioru
końcowego maszyny. Odbioru końcowego maszyny Strony dokonają najpóźniej wciągu 3 dni od
daty zgłoszenia przez Wykonawcę, o ile w dacie tego zgłoszenia spełnione zostaną powyższe
warunki odbioru.
4.5. Podpisanie każdego z protokołów odbioru poprzedzone zostanie zweryfikowaniem prawidłowości i
kompletności wykonania danej maszyny, a także prawidłowości wykonanego montażu, jak i
prawidłowego funkcjonowania maszyny (dotyczy odbioru końcowego).
4.6. Jeżeli wykonawca nie posiada siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający nie
przewiduje możliwości dokonania odbioru wstępnego.
4.4.W przypadku, w jakim podczas odbioru którejkolwiek z maszyn dojdzie do ujawnienia
jakichkolwiek wad tych maszyn, Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru, do czasu usunięcia
tych wad przez Wykonawcę. W powyższym przypadku, Wykonawca, niezwłocznie po
stwierdzeniu wad przez Zamawiającego lub Wykonawcę – nie później niż wciągu 2 dni od
wykrycia wady, przystąpi do ich usunięcia i doprowadzenia danej maszyny do stanu zgodnego z
Umową.
4.5. Wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem maszyny przechodzą na
Zamawiającego w momencie ustawienia maszyny na stanowisku pracy.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy.
5.1.Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalone zostaje w
walucie polskiej, w oparciu o ofertę złożoną Zamawiającemu przez Wykonawcę w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe i wynosi ono łącznie ……………. złotych netto (bez podatku
VAT),tj.………………….. złotych brutto (z podatkiem VAT), słownie: .......................................
W tym:

- Cena Tokarki CNC ze sterowaną osią C i osią Y z napędzanymi narzędziami
str.4

.................. złotych netto (bez podatku VAT), tj.…………….. złotych brutto (z podatkiem VAT)
- Cena cztero osiowego pionowego centrum obróbkowego sterowanego numerycznie
................ złotych netto (bez podatku VAT), tj.………………….. złotych brutto (z podatkiem VAT)
5.2. Kwota wynagrodzenia brutto, o jakiej mowa wyżej, jest kwotą zryczałtowaną, niepodlegającą
zmianom i obejmuje wszelkie podatki, a także inne należności, koszty i opłaty wymagane do
realizacji całego przedmiotu umowy, opisanego §1 Umowy i w żadnym wypadku nie będzie
korygowana. Kwota wynagrodzenia zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy względem
Zamawiającego z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5.3. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o jakich mowa w §1 ustęp 1.1,lit.a-f) umowy
oraz w §3 ustęp 3.1.lit.b) -i), Wykonawcy nie będzie przysługiwało od Zamawiającego
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.
5.4. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o jakim mowa powyżej w ustępie 5.1., będzie wypłacane przez
Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT,
doręczonych Zamawiającemu, przy czym płatności będą odbywały się w następujący sposób:
odnośnie
przedmiotu
umowy
(o
specyfikacji
maszyny
wskazanej
w
treści oferty dla każdej z maszyn):
- Kwota odpowiadająca 28% wartości brutto przedmiotu tej części umowy zostanie zapłacona
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jako zaliczka, na podstawie faktury pro-forma z 7
dniowym terminem płatności wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu
umowy;
- Kwota odpowiadająca 62% wartości brutto przedmiotu zamówienia tej części umowy
zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy po podpisaniu protokołu
odbioru wstępnego maszyny w siedzibie Wykonawcy, na podstawie faktury częściowej z 3
dniowym terminem płatności;
- Kwota odpowiadająca 10% pozostałej (końcowej) wartości brutto przedmiotu zamówienia
zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy po podpisaniu przez obie strony
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dla tej części umowy, na podstawie
faktury z 7 dniowym terminem płatności.
(Jeżeli wykonawca nie ma siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje się
jedynie płatność zaliczkową w wysokości 28% wartości brutto danej maszyny, oraz płatność
końcową po dostarczeniu maszyny do siedziby Zamawiającego i dokonaniu odbioru
końcowego maszyny przez Zamawiającego.)
5.6.Wykazanie w fakturach VAT nieprawidłowych kwot wynagrodzenia lub nieprawidłowej wartości
lub stawki VAT, będzie uprawniało Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością do czasu
poprawienia dokumentu przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy również innych błędów w treści
faktur VAT. W przypadku wstrzymania płatności przez Zamawiającego z uwagi na zaistnienie
powyższej sytuacji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało od Zamawiającego roszczenie o zapłatę
odsetek (w tym za opóźnienie).
§6
Gwarancja.
6.1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości, nieuzależnionej od spełnienia
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dodatkowych warunków, na okres ............................... miesięcy, liczony odrębnie dla każdej
maszyny od dnia podpisania przez Strony protokołów odbioru końcowego.
6.2.Gwarancja obejmuje wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w maszynie, a które to wady
ujawniły się i zostały zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji.
6.3.O stwierdzonych wadach Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę drogą elektroniczną.
6.4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wady w ciągu 48 godzin od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego z wyłączeniem dni wolnych od pracy według przepisów
kodeksu pracy oraz sobót.
6.5.Termin wykonania naprawy wynosi do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia. W
uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec wydłużeniu, w szczególności w
przypadku sprowadzania części zamiennych z importu. Sposób i metodę wykonania naprawy
gwarancyjnej określa gwarant. Wyklucza się możliwość dokonania naprawy poprzez wymianę
obrabiarki, chyba że wyrazi zgodę na to gwarant.
6.6.Każdorazowe usunięcie wady zostanie stwierdzone podpisanym przez Wykonawcę i
Zamawiającego protokołem z opisem rodzaju i ewentualnych przyczyn wady oraz sposobu jej
usunięcia.
6.7.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres wyłączenia maszyny z eksploatacji na skutek
wystąpienia awarii z przyczyny tkwiącej w maszynie.
6.8.Szczegółowe warunki gwarancji określone zostaną w karcie gwarancyjnej dla każdego
urządzenia.
6.9.Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do opisanych wyżej zasad gwarancji jakości.

§7
Kary umowne.
7.1.
Wykonawca będzie obciążony przez Zamawiającego karami umownymi, niewyłączającymi
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, związanymi z nienależytym
wykonaniem Umowy:
a) Za opóźnienie w dostarczeniu, montażu lub uruchomieniu maszyn, w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5ustęp 5.1. Umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
b) Za opóźnienie w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w§ 5 ustęp 5.1. Umowy,
zakażmy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ustęp 5.1. Umowy.
7.2. Nałożenie jednej z kar umownych nie stoi na przeszkodzie nałożeniu innych kar umownych czy
też dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne lecz z wyłączeniem
utraconych korzyści i kar umownych naliczonych przez osoby trzecie.
7.3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń wierzytelności z tytułu
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7.4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w§
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5 ustęp 5.1. Umowy.

§8
Podstawy odstąpienia od umowy.
8.1.Zamawiający może odstąpić od umowy całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, w razie zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu maszyny, przekraczającej 30
dni w stosunku do terminu, o jakim mowa w§ 2 ustęp 2.1. Umowy.
8.2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w przypadku gdy:
a) Wykonawca będzie odmawiał, zaniedbywał lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków
wynikających z Umowy, co będzie miało negatywny wpływ na właściwe i terminowe
wykonanie przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków europejskich w
ramach projektu RPSW.02.05.00-26-0063/16 pn. „Zakup nowych maszyn i oprogramowania,
niezbędnych do wprowadzenia nowego, innowacyjnego produktu, celem poprawy
konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia firmy „DEMAROL-ZIELONKI””
b) Po stronie Wykonawcy wystąpi okoliczność w znacznym stopniu utrudniająca lub
uniemożliwiająca prawidłowe wywiązanie się obowiązków wynikających z Umowy, przy
czym Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o wystąpieniu
tego typu okoliczności, nie później niż wciągu 3 dni od daty ich wystąpienia.
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu, terminie 7 dni, wszystkich środków finansowych
otrzymanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.
§9
Oświadczenia Wykonawcy.
9.1. Wykonawca oświadcza, iż:
a) Dysponuje potencjałem ludzkim oraz finansowym pozwalającym mu na prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy,
b) w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia jakiekolwiek postępowania,
o którym mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe, ani też w ustawie z
dnia15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne,
c) w stosunku do Wykonawcy nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne, ani
jakiekolwiek inne, którego wynik mógłby w istotny sposób zagrozić kondycji finansowej
Wykonawcy, bądź jego istnieniu,
d) w stosunku do Wykonawcy nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani
zabezpieczające, a ponadto żaden składnik majątku Wykonawcy nie stanowi przedmiotu
zajęcia w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego
e) nie zachodzi żadna okoliczność, która mogłaby utrudniać lub uniemożliwiać Wykonawcy
prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

str.7

§10
Postanowienia końcowe.
10.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i/lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do
zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny
są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. Sytuacja taka nie wpływa na ważność
pozostałych postanowień umowy.
10.3. Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być – bez uprzedniej
zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przeniesione na
inny podmiot.
10.4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych,
powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych wskazanych w umowie. Obowiązek ten
dotyczy w szczególności zawiadomienia o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności,
adresu siedziby lub miejsca prowadzonej działalności (miejsca zamieszkania), numerach
indentyfikacyjnych. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia
odpisów stosownych dokumentów dotyczących zmian. W przypadku naruszenia tego obowiązku,
wszelka korespondencja przesyłana na dotychczasowy adres Wykonawcy będzie uznawana za
skutecznie doręczoną. Wykonawca wskazuje bowiem, że adresem jego siedziby (miejsca
zamieszkania) jest adres wskazany nagłówku umowy lub ewentualnie wynikający z zawiadomień,
o których mowa powyżej – wnosząc i wyrażając zgodę, aby każda korespondencja (w tym
sądowa) była kierowana pod ten adres.
10.5. Strony podają przy tym następujące adresy e-mail, które winny być wykorzystywane przez
Strony we wzajemnej komunikacji:
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Zamawiający :................................................................
Wykonawca :..................................................................
10.6. W przypadku zmiany w/w adresów e-mail, Strona zmieniająca adres e-mail zobowiązuje się do
niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od takiej zmiany) poinformowania o w/w
fakcie drugiej strony.
10.7. Strony dołożą starań, aby wszystkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, zostały
rozwiązane polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia - spory te zostaną poddane
pod rozstrzygnięcie wyłącznie sądowi powszechnemu, właściwemu dla miejsca prowadzenia
działalności przez Zamawiającego (w dacie inicjowania postępowania sądowego).
10.8. Integralną część Umowy stanowią:
- Załącznik nr 1: formularz ofertowy,
10.8.Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Podpisy Stron:

Zamawiający:………………….

Wykonawca:……………………
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