Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 1/07/2017

UMOWA
nr …/07/2017/PROWO.1.1.
zawarta w dniu ….. lipca 2017 roku w Krapkowicach pomiędzy:
Zakładami Mechanicznymi „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółką Akcyjną z siedzibą
w Krapkowicach, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice, wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000053051,
posiadająca NIP: 7560003842, REGON: 531362516,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Tomaszewskiego,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
na podstawie wyboru oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego nr 1/07/2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w dokumencie z
dnia 19 września 2016 r. pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na realizację zamówienia pn. Dostawa suwnicy w
ramach zadania nr 5 „Zakup sprzętu i aparatury do działu B+R” projektu pn. „Opracowanie
innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o
elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”,
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i do przeniesienia na rzecz
Zamawiającego prawa własności fabrycznie nowego kompletu konstrukcji podporowej i
toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton, zwanym dalej „urządzeniem” lub
„przedmiotem umowy”, wraz z pełnieniem nadzoru nad montażem i rozruchem

przedmiotu umowy, a ponadto do spełnienia na rzecz Zamawiającego dodatkowych
świadczeń określonych w Umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)

dostarczenia do siedziby Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a
kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o
udźwigu 5 ton, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/07/2017 z dnia
7 lipca 2017r.

2)

sprawowania nadzoru nad montażem i podłączeniem przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiającego,

3)

sprawowania nadzoru nad uruchomieniem i rozruchem przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiającego,

4)

udziału we wszelkich odbiorach technicznych przedmiotu umowy wymaganych
zgodnie z przepisami prawa do jego uruchomienia i dalszego wykorzystywania
przez Zamawiającego, w tym do udziału w odbiorze urządzenia przez właściwy
organ dozoru technicznego;

5)

przeszkolenia 2 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, obsługi,
eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy.

3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.

§ 2.
Miejsce realizacji umowy
1. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego w Krapkowicach
przy ul. Opolskiej 79a.
2. Miejscem montażu przedmiotu umowy jest budynek produkcji pomocniczej z
przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie
Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a.

§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i dokonał analizy przedłożonej przez
Zamawiającego dokumentacji oraz proponowanych rozwiązań technicznych i
technologicznych, oraz że zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej
obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia kryteria i wymagania określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego nr 1/07/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udziału we wszelkich odbiorach technicznych
przedmiotu umowy wymaganych zgodnie z przepisami prawa do jego uruchomienia i
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dalszego wykorzystywania przez Zamawiającego, w tym do udziału w odbiorze
urządzenia przez właściwy organ dozoru technicznego.
4. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, nie jest
obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich i nie zachodzą żadne okoliczności
ograniczające i/lub wyłączające umocowanie Wykonawcy do zawarcia i wykonania
niniejszej umowy. Wykonawca potwierdza również, iż nie są prowadzone z udziałem
Wykonawcy postępowania sądowe i/lub egzekucyjne, które mogą mieć jakikolwiek
wpływ na realizację niniejszej umowy przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zapewnia, że zawarcie umowy oraz jej wykonanie, nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw, czy też prawnie chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów, w
tym w szczególności wierzycieli Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje iż na dzień
zawarcia niniejszej umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
upadłościowe, układowe, procedura likwidacji, ani żadne inne postępowanie związane z
niewypłacalnością Wykonawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa
właściwego dla Wykonawcy okoliczności uzasadniające złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości lub wszczęcia podobnej procedury dotyczącej Wykonawcy, jak też nie
zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania dla realizacji
niniejszej umowy urządzeń i/lub materiałów niewłaściwych, w tym nie spełniających
wymogów Polskich Norm. Atesty i wyniki badań dotyczące materiałów przewidzianych
w dokumentacji technicznej winny być zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi i przepisami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnej księgi rewizyjnej urządzenia
technicznego obejmującej m.in.:
1) instrukcję obsługi w języku polskim,
2) dokumentację techniczną dla przedmiotu umowy,
3) książkę gwarancyjną,
4) inne dokumenty załączane przez producenta sprzętu.
§ 4.
Warunki wykonywania umowy
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przystąpieniem do czynności odbioru
zamówienia i związanych z ich wykonywaniem oraz dostarczeniem przedmiotu umowy
do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego, na swój koszt i niebezpieczeństwo.
2. Wydanie Zamawiającemu umówionego sprzętu nastąpi z momentem podpisania przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy i będzie sprawował nadzór nad montażem i
rozruchem urządzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do odbioru dostawy urządzenia są:
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………………………………………………………………………………….…
5. Wykonawcę przy odbiorze przedmiotu umowy reprezentować będzie:
…………………………………………………………………..………………….
7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego w ramach
niniejszej umowy szkolenia operatorskiego i serwisowego, którego tematyka będzie
obejmowała wszelkie niezbędne zagadnienia potrzebne do prawidłowej eksploatacji i
obsługi przedmiotu umowy, oraz zobowiązuje się do zapewnienia materiałów
szkoleniowych w języku polskim.
§ 5.
Termin wykonania i koordynacja
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę w terminie do dnia …………….. 2017 r.
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg
realizowanej Umowy:
1) Zamawiający: Magdalena Serwa, tel. 785 000 570;
2) Wykonawca: …………………………, tel. ……………………… .
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, co nie
wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na
podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie faksem lub drogą elektroniczną.
§ 6.
Odbiór zamówienia
1. Za dzień wykonania niniejszej umowy uznaje się dzień podpisania przez obie strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiającemu i wykonaniu nadzoru, o którym
mowa w § 1, w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
przedmiot umowy do odbioru końcowego. Odbiór zostanie potwierdzony stosownym
protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez obie strony.
3. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny
koszt a odbiór zamówienia będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym
protokolarnie przez Strony terminie.
4. W dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego Wykonawca
Zamawiającemu niezbędną dokumentację zgodnie z § 3 ust. 7 umowy.

przekaże

5. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i
usterki powstałe w okresie obowiązywania rękojmi oraz udzielonej gwarancji jakości.
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§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………………...…… (słownie:
………............................................ brutto zł), do którego został doliczony podatek VAT w
wysokości …………………………… (słownie: ………………...............................
zł),
stanowiący …… %. Wynagrodzenie ryczałtowe netto wynosi: …………….………….. zł
(słownie: ……………………………….. netto zł).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet jeśli czynności te nie
zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w dwóch transzach:
1) pierwsza transza, obejmująca 85% wynagrodzenia (tj. …………………..zł
brutto), będzie płatna po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia
dokonanym bez zastrzeżeń, o których mowa w § 6, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr: ……………………………… w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT;
2) druga transza, obejmująca 15% wynagrodzenia (tj. ……………………zł brutto),
będzie płatna będzie w terminie 30 dni przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy po odbiorze urządzenia przez właściwy organ dozoru
technicznego i otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji właściwego Inspektora
Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację urządzenia.
4. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opóźnienie.
5. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 8.
Ochrona informacji poufnych
1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich
przekazanych, udostępnionych lub ujawnionych mu przez Zamawiającego informacji oraz
zobowiązuje się, iż informacje zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz że nie zostaną przekazane lub
ujawnione osobie trzeciej w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu.
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadamiania
Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych
lub informacji przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
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3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w wyniku niezgodnego z
postanowieniami umowy lub przepisami prawa przetwarzania powierzonych danych.

§ 9.
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się w szczególności:
1) ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę jakichkolwiek danych,
pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym danych osobowych, a także innych
informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż
określone w Umowie, utraty, zniszczenia danych – Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy taki przypadek w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
2) opóźnienia:
a) w wykonaniu zamówienia,
b) w usunięciu wad stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze zamówienia
oraz w okresie rękojmi i gwarancji


Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną za każdy dzień zwłoki występującej w powyższych
przypadkach w wysokości 2,5% wartości wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

3) niesprawowanie nadzoru nad montażem i podłączeniem przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiającego oraz niesprawowanie nadzoru nad uruchomieniem i
rozruchem przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego – Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy taki przypadek w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
4) niewzięcie udziału przez Wykonawcę we wszelkich odbiorach technicznych
przedmiotu umowy wymaganych zgodnie z przepisami prawa do jego uruchomienia
i dalszego wykorzystywania przez Zamawiającego, w tym do udziału w odbiorze
urządzenia przez właściwy organ dozoru technicznego – Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy taki przypadek w wysokości
15% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
5) niedokonanie odbioru urządzenia przez właściwy organ dozoru technicznego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nieotrzymanie przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy decyzji właściwego Inspektora Dozoru
Technicznego zezwalającej na eksploatację urządzenia pod warunkiem
wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania
umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 14 dni
kalendarzowych - po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca
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zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w
wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1
umowy;
6) nieprzeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie budowy,
obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy – Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
7) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 7 – Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki w przekazaniu
wymaganych dokumentów karę umowną w wysokości 2,5% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.
2. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty
obciążeniowej.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. Kary umowne, o których mowa wyżej podlegają sumowaniu. Zastosowanie jednej z kar
umownych nie wyklucza jednoczesnego zastosowania pozostałych kar umownych.
7. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

§ 10.
Rękojmia i gwarancja jakości
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na całość przedmiotu Umowy. Uprawnienia
z tytułu rękojmi wygasają po upływie 24 miesięcy licząc od dnia odbioru zamówienia
przez właściwy organ dozoru technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu …-miesięczną gwarancję jakości na cały przedmiot
zamówienia. Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne Zamawiającemu najpóźniej w
dacie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Treść karty gwarancyjnej nie może być
sprzeczna z zapisami Umowy.
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3. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru zamówienia
przez właściwy organ dozoru technicznego.
4. Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
w zakresie usuwania wad, usterek i awarii.
5. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą mailową (adres mailowy:
………………………….……), przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej
formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni niezwłocznie przystąpienie do usunięcia wad,
awarii i usterek przedmiotu umowy, tj. w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. Wykonawca
zobowiązuje się usuwać awarię bez nieuzasadnionej zwłoki, lecz w terminie nie dłuższym
niż 7 dni z zachowaniem najwyższej staranności.
7. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie
określonym w ust. 6, lub w innym przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia
wad/usterek, Wykonawca w terminie 7 dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich
usunięcia.
8. Wszelkie uzasadnione koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji pokrywa
Wykonawca, natomiast usługi pogwarancyjne będą wykonywane na koszt
Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, wskazanym w ust. 6,
Zamawiający może usunąć wadę przedmiotu umowy we własnym zakresie na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji.
10. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.
11. Po usunięciu wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę termin gwarancji, określony w
ust. 2, biegnie na nowo od daty protokolarnego usunięcia wady.
12. Ustęp 3 - 11 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi.
13. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element
instalacji/urządzenie ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany na własny koszt do wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego i nie może
zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
14. Jeżeli przedmiot umowy lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu
wady lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jej części,
zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim
przedmiot umowy, lub jej część nie mogła być używana przez Zamawiającego z
powyższego powodu.
15. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej Wykonawcy są nadrzędne w
stosunku do dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów.
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§ 11.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
wykonuje obowiązków zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowiązania umowne, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania do
należytego wykonania Umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego
niż 7 dni kalendarzowych - po bezskutecznym upływie tego terminu,
2) trzykrotnie naliczone zostały kary umowne, o których mowa w § 9,
3) w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji
Wykonawcy;
4) w przypadku niedokonania odbioru urządzenia przez właściwy organ dozoru
technicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nieotrzymanie
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy decyzji
właściwego Inspektora Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację
urządzenia pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania Wykonawcy do
należytego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego
niż 14 dni kalendarzowych - po bezskutecznym upływie tego terminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie
30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej
odstąpienie od Umowy.
4. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 12.
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
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a)

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu Umowy,

b)

zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć
zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem
najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
5) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest właściwy
Sąd powszechny w Opolu. Strony zobowiązane są przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć
konieczne współdziałanie w celu rozwiązania ewentualnych kwestii spornych
wynikających z umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
4. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe,
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

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

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