Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
UMOWA
zawarta w dniu …............ w Jaworznie , pomiędzy:
TALMEX Spółka z o.o.
z siedzibą: 43-600 Jaworzno ul. Chopina 94
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000244102,
NIP 549-000-48-40, REGON 070210421
repr. przez Prezesa Zarządu – Leona Garbaczewskiego
dalej zwaną „Zamawiającym”
a
….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................
repr. przez …...........................................................
dalej zwaną „Wykonawcą” ,
o następującej treści:
W związku z wyborem w dniu …................ oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu realizacji
Projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo gospodarcze ze strumieni
wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną eliminacją
mikrozanieczyszczeń antropogenicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie
1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa strony zawierają umowę o następującej treści;
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup …....................................................., o specyfikacji
technicznej zgodnej z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie złożonej przez
Wykonawcę.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego i rozładowany w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w terminie …....... tygodni od daty podpisania umowy. Termin
realizacji może ulec zmianie stosownie do zapisów § 13. Za dzień wykonania zamówienia uważa się
dzień dostawy przedmiotu umowy do zamawiającego, pod warunkiem podpisania nie zawierającego
zastrzeżeń protokołu dostawy przez obie strony umowy.
§ 2 Cena
Cena netto przedmiotu umowy wynosi ….....................…................... plus podatek VAT w obowiązującej
w dniu wystawienia faktury stawce.
§ 3 Warunki płatności i rozliczeń
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę nabycia .......................................................... przelewem
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (tj. po podpisaniu przez strony protokołu
dostawy).
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez zamawiającego bez zastrzeżeń
protokołu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 4 Dostawa
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do zakładu Zamawiającego na swój koszt. Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy pocztą elektroniczną lub na piśmie.
2. Dostawa i odbiór towaru zostaną potwierdzone protokołem dostawy podpisanym przez strony
umowy. Podpisanie protokołu nastąpi po zweryfikowaniu przedmiotu dostawy pod względem
jakościowym i ilościowym przez Zamawiającego.
3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na zamawiającego po dokonaniu
rozładunku towaru.
§ 5 Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres …................. od podpisania
protokołu dostawy. W przypadku gdy przedmiotem dostawy są urządzenia /materiały posiadające
gwarancje producenta obowiązuje gwarancja producenta.
2. Powiadomienie o usterce (awarii) powinno zostać dokonane niezwłocznie.
3. Do kosztów naprawy gwarancyjnej zalicza się koszty związane z przyjazdem serwisanta (koszty
podroży, noclegu i wyżywienia) oraz koszty robocizny (w tym montaż / demontaż) i materiałów
(części zamiennych).
4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych serwis wymienił część przedmiotu umowy
gwarancja biegnie na nowo w stosunku do tej części od chwili zakończenia naprawy.
§ 6 Odpowiedzialność
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej
w Ogólnych Warunkach Zamówienia TALMEX Sp. z o.o. w Jaworznie z dnia 30.06.2016.

§ 7 Podwykonawstwo
1. Wykonawca może przy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 korzystać
z podwykonawcy w stosunku do jakiejkolwiek części oraz całości przedmiotu umowy wyłącznie
za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
2. Zamawiający może uzależnić zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy od przedstawienia
przez niego dowodu uregulowania należności na rzecz podwykonawcy.
§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w razie opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 ust. 2 umowy o ponad 2 tygodnie od ustalonego zgodnie z niniejszą umową.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie rodzi
odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli okoliczności
spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie umowy (przez stronę korzystająca z prawa do
odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co najmniej 2 miesięcy. W tym przypadku strony
zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy nie wywołuje ani w dacie odstąpienia, ani w przyszłości
obowiązku jakichkolwiek świadczeń, w tym odszkodowawczych, na rzecz drugiej strony, z wyjątkiem
zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń.
§ 9 Oświadczenia
1. Wszelkie oświadczenia, których złożenie przez którąkolwiek ze stron jest przewidziane
postanowieniami niniejszej umowy, dokonywane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą
poleconą i pocztą elektroniczną w przypadkach określonych w umowie, lub doręczane osobiście.
2. Jednocześnie strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe dla celów realizacji niniejszej
umowy:

Ze strony Zamawiającego:
Katarzyna Polewska
Ze strony Wykonawcy:
….............................................................

§ 10 Zakres poufności
Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy jej treść oraz jakiekolwiek
informacje dotyczące obu Stron, uzyskanych w trakcie jej wykonywania. Szczegółowe kwestie w tym
zakresie reguluje umowa o zachowaniu poufności zawarta przez strony.
§ 11 Siła wyższa
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż siła wyższa dla celów niniejszego artykułu
oznacza jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej
umowy, a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie
ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch oraz pożar, wypadek w transporcie, wyroki sądów lub
też inne działania sądów, strajki.
2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań
wynikających z postanowień niniejszej umowy z powodu siły wyższej wykonanie zobowiązań przez
którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania siły wyższej.
§ 12 Właściwość sądów i prawo właściwe
1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie nieporozumienia i spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie przez
jej strony.
3. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o przepisy
prawa polskiego, przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 13 Pozostałe kwestie
1. Zmiany lub uzupełnienia do postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
3. Zamawiającemu przysługuje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Przyczynami
przesunięcia terminu dostawy przedmiotu Umowy mogą być, niezależne od przyczyn określonych
w pkt 2, również inne istotne okoliczności, a zwłaszcza związane z realizacją projektu, działalnością
operacyjną Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących.
4. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do domagania się przesunięcia terminu wykonywania
przedmiotu Umowy, ani też nie będą z tego tytułu przysługiwały mu żadne roszczenia względem
Zamawiającego.
5. Określone j.w. przesłanki zmiany umowy dotyczą również postanowień Ogólnych Warunków

Zamówienia Zamawiającego, które stanowią integralną część umowy.
6. W przypadku jeśli postanowienia zapytania ofertowego i umowy nie dają się pogodzić z Ogólnymi
Warunkami Zamówienia decydujące znaczenie mają zapisy zapytania ofertowego i umowy.
7. Oferta od Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe stanowią integralną część umowy.
8. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

_________________________, _________
data

_________________________, _________
data

_________________________, _________

_________________________, _________

