INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie, dostarczenie, montaż,
uruchomienie i sprzedaż … szczegółowo opisanej w części I Oferty nr … z dnia … stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanej w dalszej części umowy „Suszarnią”.

2. Dostarczenie montaż i uruchomienie wykonanej Suszarni nastąpi w miejscu wskazanym
i przygotowanym przez Zamawiającego.

§2
ETAPY REALIZACJI

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowany
w następujących etapach:
1) ETAP I – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu
koncepcyjnego Suszarni zgodnie z opisem zawartym w części I ofert nr … z dnia …;
2) ETAP II – wykonanie Suszarni na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego
projektu koncepcyjnego;
3) ETAP III – dostarczenie, montaż i uruchomienie Suszarni.

2. Ustalenia dotyczące ETAPU I
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1) Po otrzymaniu projektu koncepcyjnego od Wykonawcy Zamawiający dokonuje jego
zatwierdzenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu koncepcyjnego od
Wykonawcy.
2) W przypadku, gdy Zamawiający w terminie wskazanym w pkt 1) wniesie uwagi do
otrzymanego

projektu

koncepcyjnego,

Wykonawca

dokonuje

ponownego

przygotowania projektu koncepcyjnego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez
Zamawiającego, jeżeli ze względów technicznych uwagi kwalifikują się do
uwzględnienia.
3) W przypadku, gdy uwagi Zamawiającego ze względów technicznych kwalifikują się do
uwzględnienia, ale powodują podniesienie kosztu wykonania Suszarni, Stroną mogą
wprowadzić zmianę w niniejszej umowie aneksem.
4) Wykonawca opracuje ponownie projekt koncepcyjny w możliwie jak najszybszym
terminie z uwzględnieniem swoich możliwości produkcyjnych i zakresu uwag
zgłoszonych przez Zamawiającego.
5) Ponownie opracowana koncepcja podlega przekazaniu Zamawiającemu w celu
zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
6) Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowego wynagrodzenia za
ponowne

opracowanie

projektu

koncepcyjnego

uwzględniającego

uwagi

Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Ustalenia dotyczące Etapu II
1) Suszarnia wykonywana jest na podstawie projektu koncepcyjnego przygotowanego
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego Protokołem Zatwierdzenia
Projektu Koncepcyjnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy.
2) Zaakceptowanie

wprowadzonych

do

projektu

koncepcyjnego,

na

wniosek

Zamawiającego, zmian powinno odbyć się w formie pisemnej przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Strony dopuszczają
możliwość wymiany dokumentów prawidłowo podpisanych przez uprawnione osoby
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3) Na czas wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w projekcie koncepcyjnym bieg terminu
Etapu II ulega wstrzymaniu. Bieg terminu zostaje wznowiony w dniu zaakceptowania
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przez Zamawiającego zmienionego projektu koncepcyjnego oraz, w odpowiednich
przypadkach, po zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej
umowy.
4) O wykonaniu Suszarni Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie lub drogą
mailową, co jest równoznaczne z gotowością do dostarczenia Suszarni oraz jej
montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Ustalenia dotyczące III ETAPU
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonaną Suszarnię pod warunkiem, że
Zamawiający dokonał płatności faktury, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) oraz
przygotował miejsce do montażu Suszarni zgodnie z wytycznymi Wykonawcy
zawartymi w projekcie koncepcyjnym;
2) Po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu Suszarni strony sporządzają Protokół
Odbioru Końcowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej
Umowy lub Protokół z Przeprowadzenia Odbioru Końcowego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.
3) Jeżeli Wykonawca dostarczy Suszarnię Zamawiającemu, natomiast nie przystąpi do jej
montażu i uruchomienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na skutek
uzgodnień stron, strony sporządzą Protokół Dostawy Suszarni, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
4) Od momentu przekazania Suszarni Zamawiającemu na Zamawiającym spoczywa
odpowiedzialność za utrzymanie przekazanej Suszarni w stanie nienaruszonym, za jej
kompletność lub ewentualne szkody, jakie mogą powstać na skutek nieprawidłowego
lub nieuprawnionego używania jej przez osoby trzecie lub osoby pracujące dla
Zamawiającego.
5) Własność Suszarni przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu przez strony
Protokołu Odbioru Końcowego oraz po zapłacie przez Zamawiającego całości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2.

§3
TERMINY REALIZACJI
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1. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych, kolejnych etapów, o
których mowa w § 2 jest dokonywanie przez Zamawiającego płatności zaliczek, o których
mowa w § 7 oraz , w odpowiednich przypadkach, wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 3.
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych etapów, o których mowa w § 2,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu:
1) ETAP I - … dni roboczych od dnia wpłaty zadatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a),
2) ETAP II - … dni roboczych, z zastrzeżeniem §2 ust. 2 pkt. 3), od dnia wpłaty zaliczki,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2),
3) ETAP III – … dni roboczych od dnia wpłaty zaliczki, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3).
3. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec przesunięciu ze względu na możliwości
produkcyjne Wykonawcy, jeżeli Zamawiający nie dochowa terminów płatności, o których
mowa w § 7 lub skorzysta z przynależnego Zamawiającemu prawa, o którym mowa w § 3 ust.
4 pkt. 1).
4. Termin realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia
następujących zdarzeń niezależnych od Wykonawcy:
1) Wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego;
2) Wystąpienia działania tak zwanej siły wyższej, o której mowa w § 10;
3) Opóźnienia Zamawiającego w dostarczaniu Wykonawcy niezbędnych danych,
w dokonywaniu uzgodnień, w udostępnieniu odpowiednio przygotowanego miejsca
do posadowienia Suszarni oraz zapewnienia warunków niezbędnych do montażu
i uruchomienia na terenie zakładu Zamawiającego;
4) Niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub
specyfikacji technicznej urządzeń, spowodowaną opóźnieniami lub zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1) Przedstawicielami pełnomocnymi ze strony Wykonawcy do dokonywania wiążących
uzgodnień i podpisywania dokumentów merytorycznych będzie/będą:
… - tel. …, e-mail: …
… - tel. …, e-mail: …
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2) Przedstawicielem pełnomocnym ze strony Zleceniodawcy do dokonywania wiążących
uzgodnień i podpisywania dokumentów merytorycznych będzie/będą:
… - tel. …, e-mail: …
… - tel. …, e-mail: …

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:
1) Przekazania

Wykonawcy

szczegółowych

informacji

dotyczących

warunków

technicznych i planów sytuacyjnych dla miejsca posadowienia Suszarni na terenie
zakładu Zamawiającego;
2) Przygotowania terenu do posadowienia, montażu i uruchomienia Suszarni zgodnie
z wymaganiami Wykonawcy wskazanymi w projekcie koncepcyjnym;
3) Zapewnienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do miejsca montażu urządzeń na
terenie zakładu Zamawiającego oraz niezbędnych warunków technicznych;
4) Niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu
umowy na prośbę Wykonawcy;
5) Niezwłocznego przystąpienia do czynności odbiorowych dostarczonej, zamontowanej
i uruchomionej Suszarni, z zastrzeżeniem, że została wykonana zgodnie z projektem
koncepcyjnym,
6) Dokonywania terminowych płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami w § 7
niniejszej umowy, a w razie opóźnienia płatności zapłaty odsetek ustawowych za
opóźnienie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Umożliwienia Zleceniodawcy przeprowadzenia pełnej kontroli postępu prac,
2) Terminowej realizacji przedmiotu umowy,
3) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową,

CONVECO Sp. z o.o., ul. Napoleońska 82, 05 – 408 Glinianka, Polska
KRS: 0000406796 NIP: 527 02 02 845 REGON: 006223072
+ 48 22 243 30 82

www.conveco.pl

conveco@conveco.pl
Strona 5 z 10

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE
4) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru prac
montażowych,
5) Przekazania, w trakcie odbioru końcowego, o którym mowa w §7, wymaganej
przepisami dokumentacji potrzebnej do korzystania z Suszarni, w tym instrukcje, opisy
i inne wymagane przepisami dokumenty oraz posiadane przez niego informacje w
języku polskim,
6) Nieodpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Zleceniodawcę pracowników
w zakresie obsługi Suszarni,
7) Przekazanie Zleceniodawcy przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbywa się
Protokołem Odbioru Końcowego.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Strony zgodnie oświadczają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy wynosi … netto PLN (słownie: …)
i zostaje powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, która na dzień
podpisania umowy wynosi 23 %, co stanowi kwotę … brutto PLN (słownie: …).
2. Strony zgodnie oświadczają, że w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2
pkt b) – d) oraz skorzystania przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt e),
łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.
1 i 2 niniejszej umowy wynosi … netto PLN (słownie: …) i zostaje powiększone o aktualnie
obowiązującą stawkę podatku VAT, która na dzień podpisania umowy wynosi 23 %, co stanowi
kwotę … brutto PLN (słownie: …).
3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za przeprowadzenie corocznych przeglądów gwarancyjnych
w okresie trwania gwarancji wynosi:
−

… netto PLN (słownie: …);

−

… brutto PLN (słownie: …).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu, zostało ustalone na bazie
kursu polskiego złotego w stosunku do euro obowiązującego w dniu podpisania niniejszej
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umowy. W przypadku zmiany tego kursu o więcej niż 4% w górę lub w dół w dniu wystawienia
faktury wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone.
5. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu zostało ustalone w
oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę VAT w wysokości 23 % i strony zgodnie ustalają, że
wynagrodzenie to ulegnie zmianie w razie zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający wyraża
zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur, o których mowa w § 7 z zastosowaniem stawki
podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
§7
FAKTURY I PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2
niniejszej umowy, w następujący sposób:
1) Wykonawca przy zawarciu niniejszej umowy wystawi fakturę na kwotę stanowiącą
10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. … zł, do powyższej kwoty
zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki
w wysokości 23 %. Termin płatności - 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;
2) W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b) – d) oraz
skorzystania przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt e),
Wykonawca wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 6 ust. 1, tj. … zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg
obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki w wysokości 23 %. Termin płatności - 7
dni roboczych od daty wystawienia faktury;
3) Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. …………….. do powyższej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki w
wysokości 23 %. Termin płatności - 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;
4) Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową na kwotę stanowiącą 30% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. … zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki w wysokości 23%, po
wykonaniu Suszarni i zawiadomieniu o tym Zamawiającego, Termin płatności - 7 dni
roboczych od daty wystawienia faktury;
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5) Wykonawca wystawi fakturę końcową na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. … zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki w wysokości 23 %, po
realizacji przedmiotu umowy potwierdzonej podpisaniem Protokołu Odbioru
Końcowego. Termin płatności - 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury;
2. Płatności zostaną dokonane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
Nr konta Wykonawcy: 90 2490 0005 0000 4530 3458 4006.
3. Strony zgodnie ustalają, że zapłata na rzecz Wykonawcy następuje z dniem zasilenia konta
bankowego Wykonawcy, wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz że za zapłatę uznaje
się wpłatę przez Zamawiającego jedynie pełnej kwoty wskazanej na poszczególnych fakturach
wystawianych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§8
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę ujęte jako Ogólne Warunki
Gwarancji stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie dopóki Wykonawca nie przystąpił do
II ETAPU jej wykonywania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2).
2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
zatrzymuje wpłacony przez Zamawiającego zadatek, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1).
3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;
2) Zamawiający ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
3) Zamawiający nie reguluje uregulowania płatności, o których mowa w § 6 niniejszej
umowy.

§ 10
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SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez które Strony rozumieją
zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec,
a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, a w szczególności takie jak klęski żywiołowe,
powódź, atak terrorystyczny, pandemie, epidemie, Strony zobowiązują się do wspólnego określenia
nowych warunków realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca

zastrzega

sobie

prawo

zastosowania

materiałów

i

podzespołów

o porównywalnych parametrach do zaproponowanych w ofercie.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi Strony
przewidują możliwość zmiany warunków umowy, np. terminu realizacji zamówienia,
warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej z zawężenia/rozszerzenia
zakresu rzeczowego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
6. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w toku realizacji przedmiotu umowy będzie rozstrzygał Sąd
Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Niniejszą umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
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INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Załączniki:
1.

Oferta xxx.xxxx.O z dnia xx.xx.xxxx r.;

2.

Ogólne Warunki Gwarancji (OWG);

3.

Wzór Protokołu Zatwierdzenia Projektu Wstępnego (PZPW);

4.

Wzór Protokołu Dostawy (PD);

5.

Wzór Protokołu Odbioru Końcowego (POK);

6.

Wzór Protokołu z Przeprowadzenia Odbioru Końcowego (PPOK);
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