Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
nr 21/POIR/2022

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ................................
zawarta w dniu ........................................... w Legnicy pomiędzy
TIGA - CYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy, ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000436170, REGON: 021988535, NIP: 6912499498, reprezentowaną przez Pana Marka Benedykta Picza –
Prezesa Zarządu, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”;
a ................................................................................ z siedzibą ............................, REGON: .............................,
..................., reprezentowaną przez ...................................., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

NIP:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy nr 21/POIR/2022 i dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wyposażenia warsztatu oraz stanowiska obróbki
końcowej wsadu, obejmującą:
a) .....
b) .....
zwane łącznie w dalszym ciągu umowy „Urządzeniami”1.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:
a) zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2022 z dnia 21 maja 2022 r. wraz z załącznikami;
b) oferta Wykonawcy z dnia ...........
Wykonawca zapewnia, że wykonane i uruchomione Urządzenia zgodne będą z mającymi zastosowanie normami
polskimi oraz dyrektywami UE.
Wykonawca zapewnia, że zakres przedmiotu umowy będzie kompletny i będzie gwarantował prawidłowe działanie
oraz współdziałanie wszystkich systemów, urządzeń i elementów składowych, a także osiągnięcie przez przedmiot
umowy parametrów technicznych określonych w załącznikach do umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Urządzeń, posiada prawo swobodnego dysponowania oraz że Urządzenia
nie są obarczone żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną.
Wykonawca oświadcza, że Urządzenia są fabrycznie nowe.
Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi z chwilą
podpisania przez Strony protokołu odbioru.
Zadanie określone w §1 realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania
jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach”
(POIR.03.02.02-00-1902/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2. Kredyt
na innowacje technologiczne.

§2
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1. dostarczenie Urządzeń do miejsca dostawy (ul. Fabryczna 3, Małomice) wraz z wymaganymi dokumentami;
2. zapewnienie opakowania, które zabezpieczy Urządzenia przed ich uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości w trakcie
transportu do Zamawiającego;

1

Zapisy umowy w niniejszym punkcie zostaną uzupełnione zgodnie z zakresem dostawy określonym w Ofercie Wykonawcy, z
którym Umowa będzie zawierana.
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3.

4.

dostarczenie Zamawiającemu wraz z dostawą Urządzeń instrukcji obsługi i konserwacji Urządzeń w języku polskim,
pozwalających Zamawiającemu na korzystanie z Urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i
gospodarczym przeznaczeniem;
udział w podpisaniu Protokołu Odbioru Urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
§3

Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
1. udział w podpisaniu Protokołu Odbioru Urządzeń,
2. terminowa zapłata wynagrodzenia.

1.
2.

3.

1.
2.
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4.
5.

6.
7.

1.

§4
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 06.06.2022.
Odbiór Urządzeń wymaga formy pisemnej. Z czynności odbioru sporządzony zostanie dwustronny protokół, który
winien zawierać w swej treści ustalenia z czynności odbioru, w tym też stwierdzone przy odbiorze wady i terminy
wyznaczone na ich usunięcie.
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu
Odbioru Urządzeń (bez zastrzeżeń).
§6
Wykonawca udziela gwarancji na Urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy, na okres 12 miesięcy. Bieg
gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty Odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy.
Zamawiający będzie informował Wykonawcę w drodze telefonicznej i mailowej o wszystkich zauważonych awariach i
usterkach natychmiast po stwierdzeniu awarii czy usterki. Po zakończonym odbiorze i rozpoczęciu okresu
gwarancyjnego Wykonawca przedstawia informację zawierającą niezbędne dane kontaktowe osoby dedykowanej do
prowadzenia obsługi gwarancyjnej Urządzenia.
Usunięcie wad zostanie każdorazowo potwierdzone protokolarnie.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że zgłoszona przez Zamawiającego usterka czy awaria wystąpiła
z przyczyn, które nie dotyczą Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym pisemnie Zamawiającego wraz z
uzasadnieniem decyzji.
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wymiany urządzenia/podzespołu na nowy wolny od wad, jeżeli dane
urządzenie/podzespół był naprawiany dwukrotnie, a wada tego samego elementu, jest istotna i nie można jej usunąć.
W przypadku zatrzymania pracy Urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy podczas okresu gwarancyjnego
z powodu stwierdzonych niesprawności, okres gwarancyjny jest przedłużany o czas usunięcia usterek przez
Wykonawcę.
§7
Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 1 - Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie
przedstawionej w ofercie w wysokości:2

netto....................................................zł,
słownie ...............................................................................................................................................................
podatek VAT: .......% .......................................... zł
słownie ...............................................................................................................................................................

2.

brutto.....................................................zł
słownie ...............................................................................................................................................................
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego zakresu prac objętych niniejszą umową
określa wiążąca dla Wykonawcy oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zapisy umowy w niniejszym punkcie zostaną uzupełnione zgodnie z ceną zaproponowaną w Ofercie Wykonawcy, z którym
Umowa będzie zawierana.
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Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 7 ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zakresu prac,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 7 ust 1. współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozliczone będzie na podstawie faktur VAT.
Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym
do niej podpisanym przez strony stosownym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na podstawie podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
§9
Każda ze Stron zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystywania bez wcześniejszej
pisemnej zgody drugiej Strony, informacji otrzymanych lub uzyskanych podczas lub w związku z realizacją niniejszej
umowy stanowiących informacje poufne lub inne, powierzone przez jedną ze stron drugiej stronie. Do takich informacji
Strony zaliczają również dowolną informację o aspektach naukowo-technicznych dotyczących Urządzeń i umowy.
Zobowiązanie dotyczące zachowania tajemnicy i klauzul poufności obowiązuje zarówno w trakcie realizacji niniejszej
umowy oraz po jej rozwiązaniu.
Strony zobowiązują się ponadto do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedziały się przy realizowaniu
umowy.
Strony ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań i klauzul wymienionych powyżej przez ich
pracowników i ewentualne inne osoby zaangażowane przez Strony do realizacji poszczególnych zobowiązań
wynikających z umowy.
§ 10
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niewykonanie w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,10% (jedna
dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,10% (jedna dziesiąta
procenta) wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% (dziesięć procent)
wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie obowiązków określonych w niniejszej
umowie w wysokości 0,10% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia netto
określonego w § 7 ust. 1 umowy oraz zapłacić Wykonawcy za wykonaną część niniejszej umowy, jak też pokryć
Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty związane z realizacją anulowanego zakresu prac objętego niniejszą
umową.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary pieniężne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
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§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia
zaistnienia następujących zdarzeń, gdy:
1) Wykonawca realizuje zadania przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją lub niniejszą
umową;
2) istnieje ryzyko, że Wykonawca nie zakończy przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego;
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia prawomocnego
nakazu zajęcia majątku Zamawiającego.
W każdym wypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno
zawierać uzasadnienie.
§ 12
Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na wniosek jednej ze Stron;
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności uzasadniających zmianę;
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie;
4) wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy
podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem,
że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest
przez niego zawiniona;
2) zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji
okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada;
3) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
4) 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.
Strony dopuszczają także zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
2) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do
dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Jakiekolwiek zmiany techniczne i technologiczne dopuszczalne są w następujących sytuacjach:
1) na wniosek Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje specyfikacja techniczna. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
opis proponowanych zmian. Wprowadzenie proponowanej zmiany wymaga akceptacji Zamawiającego, a także
zgody Instytucji Zarządzającej;
2) na wniosek Zamawiającego, gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie.
Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz
ze zleceniem ich wykonania.
Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej
pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany
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sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę lub taka potrzeba wyniknie za strony
Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też pośredniczącej.
Strony dopuszczają zmianę zapisów umowy w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało
uznane za niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie
uważane za niezastrzeżone w umowie, przy czym wszystkie pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i
skuteczność.
§ 13
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą - zdarzeniem zewnętrznym, na które strony
nie miały wpływu, a których nie można było przewidzieć i którym nie mogły zapobiec. Za siłę wyższą Strony uznają
m.in. powódź, pożar, trzęsienie ziemi, huragan, inne klęski żywiołowe, strajki, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy.
Strona dotknięta siłą wyższą powinna w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia poinformować w sposób dostępny
w danych okolicznościach drugą stronę o zaistnieniu tych okoliczności oraz o ich zakończeniu.
W przypadku wystąpienia siły wyższej podczas trwania niniejszej umowy, terminy wykonania poszczególnych
obowiązków wskazanych w tejże umowie ulegają automatycznemu przedłużeniu o czas występowania siły wyżej.
§ 14
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest ............ , tel. ..........., e-mail:
...................
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest ............ , tel. ..........., e-mail:
...................
Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, lecz jedynie
powiadomienia strony drugiej w drodze informacji przesłanej drogą mailową.

§ 15
Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być
doręczone osobiście lub listem poleconym na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu
o zmianie adresu, chyba że umowa przewiduje wprost formę mailową.
Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:
Zamawiający: TIGA-CYNK Sp. z o.o., ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica,
Wykonawca: ..........
Strony wskazują następujące adresy mailowe do bieżącego kontaktowania się, a także do przesyłania zawiadomień czy
informacji w przypadkach wskazanych niniejszej umowie:
Zamawiający: ..........
Wykonawca: .........
Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o każdej zmianie adresu do doręczeń w terminie 3
dni od zaistnienia tej zmiany. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, korespondencję wysłana na adres wskazany
w niniejszej umowie listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru uważa się za skutecznie
doręczoną.
Regulacja § 15 ust. 4 niniejszej umowy ma odpowiednie zastosowanie do zmiany adresów mailowych.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej
umowy.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
§ 17
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1.

Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2022 z 20.05.2022 wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do umowy
2) Oferta Wykonawcy z dnia ......... – załącznik nr 2 do umowy
2. Wszystkie załączniki, o których mowa w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….....................

……………………………….....................
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