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Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY
zawarta dnia …………………. r. w Koszalinie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o., 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000097981, NIP 6690500171, REGON
330050293, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………., zwanym w treści
umowy „Zamawiającym"
a
………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………,
reprezentowanym przez: ……………………………………. - …………………, zwanym w treści umowy
„Wykonawcą"
§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania
dostawę stanowiska operatorskiego dla instalacji laboratoryjnej tj. elementy służące do budowy i na
stałe zainstalowane w prototypie - dedykowany komputer oraz oprogramowanie do zbierania,
wizualizacji i archiwizacji danych z pomiarów, w ramach projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego
urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem,
ograniczającego procesy zagniwania ścieków” dofinansowanego z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie
1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
§2.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych materiałów
instalacyjnych na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i w złożonej ofercie.
§3.
Strony ustalają, że zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz ofertą
Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, wartość wynagrodzenia jakie będzie
przysługiwało Wykonawcy, została ustalona na kwotę: ……………………………………….. PLN netto (słownie:
………………………………..).
Do wartości netto zostanie doliczony należny i obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek VAT.
Faktyczna wartość wynagrodzenia jakie będzie przysługiwało Wykonawcy, będzie ustalona w oparciu
o zrealizowane dostawy częściowe (partie), na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie.
§4.
1. Płatności będą dokonywane na podstawie Dowodów dostawy zawierającymi dokładne
wyszczególnienie asortymentowo-ilościowe dostarczonego towaru zgodnie z zamówieniem.
2. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§5.
Dostawa urządzeń i materiałów nastąpi do dnia …………………… do siedziby Zamawiającego.
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§6.
Wykonawca zobowiązuje się dołączać dla poszczególnych rodzajów wydawanych wyrobów aktualne
certyfikaty na znak bezpieczeństwa względnie deklarację zgodności wymaganych odnośnymi
przepisami.
§7.
1. Strony postanawiają że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą stosowane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto
za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto.
2) Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w pkt. 1) z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia umownego netto.
4. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienie umowy
w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez stronę z żądaniami zapłaty.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokości kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zawartej umowy wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron w następujących przypadkach:
a) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
których strony nie mogły przywidzieć na etapie zawarcia umowy;
b) wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego ani oferenta;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na
poprawne wykonanie umowy;
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów
realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie
zobowiązany.
§9.
Zamawiający umożliwia udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, jeśli zajdzie taka konieczność.
§10.
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§11.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
Sądu ustalonego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
§12.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

