Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017
Istotne postanowienia umowy
UMOWA NR ………../2017
zawarta w dniu ……………………. w ……………………………. pomiędzy:
RCC NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261666, NIP:
9452061105, REGON 12027718300000
reprezentowaną przez Adama Machetę – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym
a

…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na
dostawę modułów elektroniki do cząstkowych analiz zagrożeń określonych w
zapytaniu ofertowym nr 1/POIR/2017 przeprowadzonym z zachowaniem zasad przejrzystości
i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia
zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków
udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny
ofert i terminu ich składania.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa modułów elektroniki do cząstkowych analiz
zagrożeń w celu realizacji przez Zamawiającego badań w ramach projektu pod
nazwą: „Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa
SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych” ubiegającego się
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w treści zapytania ofertowego nr
1/POIR/2017, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2, w specyfikacji
technicznej dla poszczególnych pozycji 1, 2, 3, 4 i 5 stanowiącej załącznik nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego oraz w dokumentacji technicznej przekazanej
Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
3. Oferowane elementy muszą być pierwszej jakości, fabrycznie nowe (nie mogą być
używane przed dniem dostawy), wolne od wad technicznych i prawnych oraz nie
mogą pochodzić z ekspozycji itp.
4. Materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać legalizację
jeśli jest ona wymagana.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie do
……dla pozycji…...
6. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane,
by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do
miejsca dostawy.
8. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest miejsce prowadzenia przez Zamawiającego
prac badawczo – rozwojowych, tj. ul. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.
9. Za dostarczony przedmiot umowy odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego
odbioru całego zamówienia przez Zamawiającego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa nr POIR.01.01.01-00-0457/17-00
2

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ………………….. netto plus podatek VAT w wysokości: ………………… zł co daje
kwotę brutto …………………………… (słownie: ………………………………………………..) zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów
związanych z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Powyższe wynagrodzenie nie podlega waloryzacji – tzn. za wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawca nie może żądać wyższej kwoty od wskazanej w ust. 1.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 może zostać wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu
dostawy poszczególnych pozycji lub jednorazowo po zrealizowaniu całości dostawy.
5. W przypadku realizacji zamówienia dla poszczególnych pozycji sporządzony zostanie
każdorazowo protokół odbioru.
6. W przypadku dostawy realizowanej jednorazowo- całość dostawy potwierdzona zostanie
protokołem odbiór.
7. Podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę stosownej faktury
VAT.
8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni licząc od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy.
10. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§3
Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych :
a)

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 % wartości
brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

b)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w §
2 ust. 1 umowy;
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c)

za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub dostarczeniu nowego sprzętu zgodnie z § 3
ust. 3 – w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

2.

Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§4
Zamówienia uzupełniające

Strony umowy przewidują możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (w ciągu 3 lat od
udzielania zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
przedmiotu umowy określonego w § 1.
§5
Postanowienia końcowe
1. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać
w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdy
niemożność wykonania zobowiązań przez którąkolwiek ze stron wynikała z okoliczności
siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku

strony uzgodnią nowe warunki

umowy jak najbardziej

odpowiadające

dotychczasowym postanowieniom.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa została sporządzona w trzech, jednobrzmiących

egzemplarzach,

egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
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jeden

..............................................

..............................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki
1.

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 złożony przez Wykonawcę.

2.

Formularz cenowy do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 złożony przez Wykonawcę.

3. Zaparafowane specyfikacje techniczne dla poszczególnych pozycji 1, 2, 3, 4 i 5
stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 złożone przez
Wykonawcę.
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