U M O W A nr …………………
zawarta dnia …………………..

pomiędzy:
FSE
Fabryką Samochodów Elektrycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; adres: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sarni Stok 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482842, którą reprezentuje:
1.
zwany dalej zamawiającym
a firmą
……………………………………………, ul. ………………………….. ………………………, KRS…………………….., NIP …………………………
którą reprezentuje:
………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,

Współwłaściciel- Dyrektor

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą Prawo o Zamówieniach Publicznych z 29 stycznia 2004 roku, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
z późniejszymi zmianami, jak następuje:
§1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa trzech samochodowych platform badawczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa SIWZ - §1 i §8, które - wraz z ofertą Wykonawcy - stanowią
integralną część umowy.
§2. Termin realizacji
1.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty
zawarcia umowy i rozłożona w czasie na trzy etapy w kolejności:
Etap I – dostawa platformy 02
Etap II – dostawa platformy 03
Etap III – dostawa platformy 01.
Każdy etap uruchamiany jest poprzez zamówieniem złożone na piśmie przez Zamawiającego.
Realizacja każdego etapu następuje do 60 dni od momentu złożenia pisemnego zamówienia.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z platformami badawczymi dokumentacji niezbędnej do
celów serwisowania i obsługi urządzenia:
• kompletu instrukcji w języku polskim,
•
świadectwa / wyciągu ze świadectwa homologacji oraz certyfikaty deklarowanej specyfikacji
technicznej w języku polskim.
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3.

Terminy wymienione w pkt 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
• przyczyn leżących po stronie zamawiającego, dotyczących np. braku przygotowania/przekazania
miejsca realizacji dostawy;
• wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od stron.
Pod pojęciem zdarzeń losowych strony rozumieją okoliczności, które - pomimo zachowania należytej
staranności - są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,
np.: klęska żywiołowa, strajk lub inne.
W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w formie pisemnej nowe terminy realizacji,
z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§3. Wartość i zmiany wartości umowy
1.

Wykonawca otrzyma za wykonaną dostawę wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………… netto
(słownie: ……………………………. PLN); z podatkiem VAT 23%, tj. ………………………… PLN (słownie:
……………………………………PLN);
cena brutto
wynosi: ……………………..
PLN
brutto
(słownie:
……………………………………………………….. PLN);

2.

Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie.
§4. Rozliczenie prac

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego.
Wykonawca będzie dostarczał fakturę z 60 dniowym terminem płatności po wykonaniu każdego etapu
zamówienia (określone w §2 Umowy). Wartość faktury za I etap zamówienia wynosi 30% całkowitej wartości
zamówienia. Wartość faktury za II etap zamówienia wynosi 50% całkowitej wartości zamówienia. Wartość
faktury za III etap zamówienia wynosi 20% całkowitej wartości zamówienia i stanowi rozliczenie końcowe
zamówienia. Do każdego etapu zamówienia Wykonawca dołącza dokumenty wskazane w §2 pkt 2 Umowy.
Każdy etap zamówienia wymaga protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Faktury będą przesyłane na adres: ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru przedmiotu umowy zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia w siedzibie zamawiającego to odroczy on podpisanie protokołu
odbioru do czasu usunięcia wad, nie więcej jednak niż 30 dni od wcześniej planowanej daty odbioru.
c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia w siedzibie zamawiającego bądź wymagają dłuższego czasu
naprawy, to zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia.
Strony w przeciągu 14 dni w formie pisemnej zdecydują o możliwości naprawy bądź o konieczności wymiany
sprzętu na nowy, wolny od wad, oraz określą nowy termin odbioru przedmiotu zamówienia.
Osobą upoważnioną do uzgodnień technicznych oraz podpisania protokołu odbioru ostatecznego
jest ………………………………...
§5. Gwarancja i serwis

1.

Wykonawca zapewnia możliwość zakupu części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres co
najmniej 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
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§6. Zobowiązania zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia
właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji i danych niezbędnych do wykonania czynności
związanych z zakresem umowy.
§7. Zobowiązania Wykonawcy
1.
2.
3.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części pracy osobom trzecim, bez zgody zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia
właściwego wykonania umowy.
Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do uzgodnień technicznych i podpisania protokołu odbioru
jest/są: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...
§8. Kary umowne, odsetki i odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych w oparciu o art. 145 Ustawy Pzp.
2. Zamawiającemu służy także prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, bez jakichkolwiek roszczeń ze
strony Wykonawcy, gdy:
a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków określonych niniejszą umową w ustalonym terminie lub
przerwał ich wykonywanie,
b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, w sposób sprzeczny z umową
i nie podjął działań zmierzających do poprawy, pomimo pisemnego wezwania przez zamawiającego,
c) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne w stosunku
do Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3, w
razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w przypadku niewykonania przedmiotu umowy
w terminie, w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy tydzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć
5% ceny umowy.
5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w umowie w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżącej po stronie zamawiającego.
6. Dla odstąpienia od umowy przewiduje się formę pisemną, pod rygorem nieważności.
7. Ustalone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, zawartych
w przepisach Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
0,1% wartości opóźnionego świadczenia za każdy tydzień opóźnienia.
9. Strony dopuszczają możliwość negocjacji wzajemnych zobowiązań wynikających z tytułu kar umownych.

§9. Siła wyższa
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia siły wyższej. W razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
§10. Tajemnica
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania, że wszystkie informacje techniczne, handlowe lub inne
dotyczące działalności zamawiającego są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być
wykorzystywane przez Wykonawcę do innych celów niż związane z realizacją umowy, ani przekazywane osobom
trzecim bez pisemnej zgody zamawiającego, tak w trakcie trwania umowy, jak również po jej zakończeniu.
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§11. Ustalenia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.

Wszelkie zmiany postanowień umowy będą wymagały formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy, pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby zamawiającego.
W sprawach, których nie reguluje umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
Ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy są:
a) Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) SIWZ
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

...........................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca

