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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 07/2019/ELPLC– Oprzyrządowanie CNC  

Istotne warunki umowy 

 

UMOWA NR  …….  

zawarta dnia ………………………………………. 2019 r. w Tarnowie 

 

Pomiędzy: 

ELPLC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS,  pod numerem 0000741812 , kapitał zakładowy 500.000  PLN  

opłacony w całości, NIP: 525-264 -68-27 , REGON: 363707741, reprezentowaną przez : 

Pana Roberta  Tomasiewicza     –  Prezesa Zarządu 

zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………….. 

Regon: ………………………… 

NIP: ……………………………. 

zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

Wykonawca i Zamawiający zwani są również w niniejszej Umowie „Stronami”, oraz każdy z osobna 

również „Stroną”. 

 

W związku z wyborem  w dniu ……………… r. oferty w trybie przetargu przeprowadzonego zgodnie z 

zasadą konkurencyjności w celu realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0236/17-00 pn.: „Utworzenie 

centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży 

automotive i maszynowej” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Oprzyrządowanie CNC” ( zwane dalej: „Oprzyrządowanie” lub 

„urządzenie”) zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 07/2019/ELPLC , 

oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Zapytaniu Ofertowym nr 

07/2019/ELPLC ogłoszonym w dniu 26.04.2019 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostawę Oprzyrządowania CNC na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego 

wraz z wymaganymi dokumentami tj. dokumentacją techniczną w języku polskim oraz kartą 

gwarancyjną;  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie jest 

przedmiotem ekspozycji wystawowych, nierekondycjonowany, nie wymaga żadnych modyfikacji, 

wolny od wad i posiada wszelkie certyfikaty dopuszczające do użytkowania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie: 

1) ze złożoną ofertą, 



 

Strona 2 z 4 
 

2) warunkami określonymi w wymaganiach technicznych dotyczącymi Oprzyrządowania 

CNC potwierdzonymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 

07/2019/ELPLC 

3) obowiązującymi przepisami i normami, 

4) postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (dostawy) wynosi 14 dni roboczych, liczonych od 

dnia zawarcia umowy.  

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru po zakończeniu 

czynności, o których mowa w § 1 ust.3  

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2 przez przedstawicieli Stron umowy.  

4. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, nazwę/typ 

urządzeń, uwagi i zastrzeżenia lub adnotacje o braku zastrzeżeń oraz podpisy przedstawicieli Stron. 

5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcje 

obsługi w języku polskim (jeżeli dotyczy) oraz karty gwarancyjne.  

6. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeżeli umowa została wykonana 

nieprawidłowo, w szczególności Zamawiający wykaże wady w dostarczonym przedmiocie umowy.   

7. W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu istniejących wad, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu 

z opisem wad. 

8. Miejsce dostawy: Budynek CBR przy ul. Wiesława Wody w Tarnowie – hala prototypowni lub Siedziba 

Spółki – ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów (Miejsce do ustalenia z Zamawiającym). 

 

§ 3 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy jest wartość zawarta w ofercie Wykonawcy.  

2. Wartość, o której mowa w ust.1 zawiera całkowity koszt dostawy, uwzględniający wszelkie koszty i 

opłaty dodatkowe w tym np: koszty transportu, za i wyładunku, opakowania, ubezpieczenia, 

szkolenia a także koszt serwisu gwarancyjnego, itp. 

3. Wynagrodzenie ma charakter stały i nie podlega zmianom. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie netto: ………………………………………..……...zł, podatek VAT: …………………..….zł; 

brutto: …………………………..zł; 

       słownie:………………………………………………………………..../100.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej 

umowy.  

3. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po odbiorze potwierdzonym 

podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ……………., numer konta ……………………………………….  

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z zastosowaniem 

stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Po stronie Zamawiającego osobą odpowiedzialna za realizacje umowy jest: 

Maria Korzeniowska  

2. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu 

umowy: 

Maria Korzeniowska 

 Email: maria.korzeniowska@elplc.com 

 Telefon: 696 852 793 

4. Po stronie Wykonawcy do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz przekazania przedmiotu 

umowy:  

…………………………………… 

Email:  ………………………… 

Telefon: ……………………… 

 

§ 6 

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, liczony od dnia protokolarnego przekazania urządzenia w sposób 

określony w w §2. 

2. Warunki serwisu : 

1) Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy wynosi 48 godzin w dni robocze; 

2) Maksymalny czas naprawy do ……… dni roboczych. 

3. Okres rękojmi za wady dostarczonych urządzeń wynosi 12 miesiące. Jeżeli Wykonawca zataił 

podstępnie wady dostarczonych urządzeń, upływ terminu z tytułu rękojmi, nie następuje.  

4. Zarzut z tytułu gwarancji i rękojmi może być podniesiony po upływie terminu określonego w ust.1 i 2, 

jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  

5. Pozostałe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne dostarczona wraz z urządzeniami.  

6. Strony ustalają, że jeżeli Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie 

dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy, nie dokona naprawy w wyznaczonym terminie,                                                                                                                                                                                               

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisem § 7 ust.1 pkt 3.  

 

§ 7 

1. Ustala się następujące kary umowne: 

Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust.1 umowy.  

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania 

umowy określonego w § 2 ust.1 umowy  

3) za nieprzestrzeganie warunków gwarancji (serwisu) i rękojmi,  

4) o których mowa w § 6 za każde uchybienie w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust.1. 
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2. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu 

umowy, ani z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

3.Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia należności z tytułu kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia bez wcześniejszego zawiadomienia o takim wykonaniu, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

4. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający może dochodzić kar umownych, o których mowa w ust.1 w trybie określonym 

właściwymi przepisami. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, 

określonych w niniejszym paragrafie na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy: 

1) W sytuacjach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. 

2) Złożenia wobec Dostawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o likwidację, jak również 

w przypadku posiadania przez Zamawiającego informacji, które uzasadniają złożenie takich 

wniosków, lub 

3) gdy Dostawca opóźnia się z dostawą Oprzyrządowania CNC lub opóźnia się z usunięciem wad 

Oprzyrządowania CNC powyżej 30 dni. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli okoliczności 

spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie Umowy (przez stronę korzystającą z prawa do 

odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co najmniej 2 miesięcy. 

§ 9 

1. Sprawy sporne wynikłe między Stronami będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowi: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 07/2019/ELPLC 

2) Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w Zapytaniu Ofertowym 

07/2019/ELPLC- Załącznik nr 2 a do Zapytania Ofertowego nr 07/2019/ELPLC 

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 

07/2019/ELPLC 

 

                  DOSTAWCA                                           ZAMAWIAJĄCY                            

 
Akceptuję 

 

………………………………….. 

/podpis i pieczęć wykonawcy/ 


