Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 08/BK/2018 – wzór umowy

Umowa nr ______________

zawarta w Chwaszczynie, dnia ______________ r. pomiędzy:
REMSTAT Piotr Pochwatka, Andrzej Szcześniak Spółka Jawna z siedzibą w Chwaszczynie,
zarejestrowana KRS: 0000319831 nr NIP 584-266-62-74, reprezentowaną przez:
Piotra Pochwatkę
- zwaną dalej Zamawiającym,
a
______________ z siedzibą w ul. ______________, ______________ zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w ______________. Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: ______________, nr NIP:______________, reprezentowaną przez:


________________________________

–

________________________________


________________________________

–

________________________________
- zwaną dalej Wykonawcą,

zwane łącznie Stronami,
o następującej treści:
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w związku
z postępowaniem ofertowym nr 08/BK/2018 wszczętym w ramach Projektu
nr RPPM.01.01.01-22-0034/16, pt. „Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny
przeznaczony do procesów zamrażalniczych”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez Innowacje, Poddziałania
01.01.01. Ekspansja przez Innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na dostawę materiałów określonych
w Zapytaniu ofertowym, Strony oświadczają, co następuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd materiały, według jakości
i ilości określonej w Ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy („Przedmiot
umowy”).
2. Miejscem

dostawy

Przedmiotu

umowy

będzie

siedziba

Zamawiającego:

ul. Rewerenda 17B, 80-209 Chwaszczyno.
§2
Warunki dostawy
1. Termin dostawy Przedmiotu umowy nastąpi w ciągu _____ (słownie:_______________)
dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy. Dostawa zatwierdzona zostanie
podpisanym przez Strony protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do umowy i przyjęciem przez Zamawiającego Przedmiotu umowy bez
zastrzeżeo.
2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosid telefonicznie gotowośd dostawy, na co najmniej
1 (jeden) dzieo roboczy przed przewidywanym terminem dostawy.
3. Odpowiedzialnośd za wszelkie uszkodzenia Przedmiotu umowy powstałe w czasie
transportu ponosi wyłącznie Wykonawca.

§3
Jakośd Przedmiotu umowy
1.

Wykonawca oświadcza, że jakośd Przedmiotu umowy jest zgodna z przedstawioną przez
niego ofertą.

2.

Przy odbiorze Przedmiotu umowy, Zamawiający jest zobowiązany dokonad sprawdzenia
ilości i jakości Przedmiotu umowy.

3.

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych dostarczonego Przedmiotu umowy bądź
niezgodności w zakresie zamówionej przez Zamawiającego ilości, Wykonawca

zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad lub braków nie później niż w terminie
1 dnia od dnia stwierdzenia wad/braków.
§4
Warunki płatności
1. Z

tytułu

zrealizowania

wynagrodzenie

w

Przedmiotu
kwocie

umowy

Zamawiający

______________zł

zapłaci
netto

Wykonawcy
(słownie:

__________________________________________ 00/100) powiększone o należny podatek

VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nastąpi przelewem
na

rachunek

bankowy

Wykonawcy,

na

podstawie

faktury

VAT

doręczonej

Zamawiającemu.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół zdawczoodbiorczy, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, podpisany przez Strony, bez
zastrzeżeo.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie będzie płatne w terminie …….
dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości
roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
6. W przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacid karę umowną w wysokości 0.1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za każdy dzieo
opóźnienia.
7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wartośd zastrzeżonej kary, w przypadku wyrządzenia szkody
przewyższającej wysokośd zastrzeżonej kary umownej.

§5
Postanowienia koocowe
1.

Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów, wynikłych z realizacji niniejszej
Umowy, na drodze negocjacji. Jednak, gdyby Strony nie doszły do porozumienia, spór
będzie rozstrzygany przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

6.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
2. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

______________
Podpis Zamawiającego

______________
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Sporządzony dnia ……………… w ……………………. pomiędzy:
Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO
Remstat Piotr Pochwatka, Andrzej Szcześniak Spółka jawna
80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B
1. ………………………………………………… - ………………………………….
Przedstawicielami WYKONAWCY
…………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ………………………………………………… - ……………………………………
w przedmiocie przekazania i odbioru:
UMOWY nr …………………… na dostawę materiałów do budowy prototypu z dnia ………………………,
w tym w szczególności ………………………………………………………………………………………………………………………,
zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
Realizowanej w ramach Umowy nr RPPM.01.01.01-22-0034/16-00 o dofinansowanie Projektu
pt. „Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków – WYDATKI INWESTYCYJNE
Realizacja Zadania 5_Badania przemysłowe (BP) – Opracowanie koncepcji typoszeregu amoniakalnych
ziębiarek cieczy i stanowiska badawczego - koszty bezpośrednie - wynagrodzenia kadry badawczej,
technicznej oraz zakup materiałów do budowy prototypu i doposażenia stanowiska badawczego, materiały
eksploatacyjne.

1. Przedstawiciele ODBIORCY i WYKONAWCY uzgodnili, że:
1.1. Dostarczono materiały zgodnie z formularzem oferty z dnia …………….. : TAK/NIE*.
1.2. Dostarczone materiały są kompletne/posiadają wady*, w związku z czym Zamawiający
przyjmuje je bez zastrzeżeo/z zastrzeżeniami*……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
1.3. WYKONAWCA zobowiązuje się uzupełnid i poprawid wykonaną dostawę zgodnie
z powyższymi zastrzeżeniami i uwagami w terminie do*: ……………………………….. .
2. Protokół stanowi/nie stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej/koocowej*.
3. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślid

WYKONAWCA

