Znak sprawy: 1/07/2017

Projekt pn.: „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań oraz dywersyfikację
oferty” realizowany przez firmę Solidbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 3.3
Innowacje w MŚP, III Osi Priorytetowej Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Umowa nr ……..
Zakup maszyn i urządzeń budowlanych

zawarta w dniu ……………………
pomiędzy
Solidbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trablice 90/1, 26-624 Kowala, NIP 9482599602, REGN:
146841918,, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: ………………………………..

a:
.......................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
…………………..
a łącznie zwanych „Stronami”.
W

wyniku

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

przeprowadzonego

w

trybie

konkurencyjnym

z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości w oparciu
o procedurę opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020”, zawarta została umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
Część 1 - dwóch ładowarek kołowych, koparki oraz kruszarki szczękowej,
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Część 2 - linii technologicznej do płukania i sortowania na mokro (linia obejmuje dostawę: mobilnego
przesiewacza, odwadniacza, pompy wody oraz przenośnika taśmowego zakrężnego).
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust 1.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry techniczne
i użytkowe określone przez Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy zgodny jest z ofertą Wykonawcy z dnia …….., która stanowi załącznik do niniejszej
umowy.

§2
Realizacja umowy
1.

Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie

do dnia …………….. roku (nie później niż do 31

października 2017 r.)
2.

Przedmiot umowy dostarczony zostanie na adres: Trablice 90/1, 26-624 Kowala .

3.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu
wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§3
Warunki dostawy
1.

Przedmiot umowy określony

w §1 dostarczony będzie Zamawiającemu w terminach określonych przez

Zamawiającego po uprzednim

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości dostarczenia przedmiotu

zamówienia
2.

Odbiór

zostanie

potwierdzony

protokołem

(sporządzonym

przez

Wykonawcę),

podpisanym

bez

zastrzeżeń przez przedstawicieli każdej ze stron.
§4
Wartość umowy
1.

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą
Wykonawcy,
- Część 1 dostawa dwóch ładowarek kołowych, koparki oraz kruszarki szczękowej
na kwotę w wysokości netto …………zł wraz z podatkiem ……% VAT w wysokości ………zł, co łącznie
stanowi kwotę brutto w wysokości ……..zł .
- Część 2 dostawa linii technologicznej do płukania i sortowania na mokro (linia obejmuje dostawę:
mobilnego przesiewacza, odwadniacza, pompy wody oraz przenośnika taśmowego zakrężnego)
na kwotę w wysokości netto …………zł wraz z podatkiem ……% VAT w wysokości ………zł, co łącznie
stanowi kwotę brutto w wysokości ……..zł .
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§5
Gwarancja i serwis
1.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu maszyn sprawnych.

§6
Termin i warunki płatności
1.

Należność, o której mowa w § 4 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
o numerze:

……………………….. prowadzony przez ………………………… w terminie 30 dni od dnia

otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę i dostawy przedmiotu umowy.
2.

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.

Podstawę do zapłaty za przedmiot umowy będzie stanowiła prawidłowo wystawiona faktura, na
podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę).

4.

Możliwe jest rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy fakturami częściowymi.

5.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczą cych
przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może
stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

§7
Zmiany umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WM 2014-2020
wpływających na warunki realizacji umowy,
b) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym
do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c) zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wy ższej, mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
e)

zmiany

umownego

terminu

wykonania

umowy

na skutek

działania organów administracji,

a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych

decyzji,

zezwoleń,

uzgodnień,

z

przyczyn

niezawinionych

przez

wykonawcę.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2.

Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą
obu stron.
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3.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……..
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym

Zamawiający
Wykonawca
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