INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

§1
PRZEDMIOT UMOWY

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

2. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostarczenie, montaż
i uruchomienie Suszarni, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w miejscu wskazanym
i przygotowanym przez Zleceniodawcę.
§2
TERMINY REALIZACJI

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy po zapłacie przez Zleceniodawcę
zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1.1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i uruchomienia Suszarni w terminie
do … dni roboczych od zapłaty przez Zleceniodawcę zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1.1
niniejszej umowy.

3. Termin dostarczenia, montażu i uruchomienia Suszarni ulega przesunięciu, jeżeli
Zleceniodawca nie wykona następujących obowiązków:
1) Nie dokona płatności, o której mowa w § 6 ust. 1.1 niniejszej umowy,
2) Nie udostępni odpowiednio przygotowanego miejsca do posadowienia Suszarni,
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3) Nie zapewnieni warunków niezbędnych do montażu i uruchomienia Suszarni
w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę na zasadzie § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu strony zgodnie
oświadczają, że termin dostarczenia, montażu i uruchomienia Suszarni może ulec zmianie
w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń niezależnych od Wykonawcy:
1) Wystąpienia działania tak zwanej siły wyższej, przez którą strony rozumieją
wystąpienie kataklizmu, np. powodzi, pożaru, huraganu, śnieżycy, zagrożenia
o charakterze epidemicznym, zamieszek krajowych, w tym wojny domowej lub
międzynarodowej,
2) Opóźnienia Zleceniodawcy w dostarczaniu Wykonawcy niezbędnych danych,
w dokonywaniu uzgodnień,
3) Konieczności dokonania zmian w konstrukcji urządzenia, w fazie budowy lub w fazie
uruchamiania, poprzedzonych stosownymi uzgodnieniami w formie pisemnej przez
Strony;
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.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

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

2. Przedstawicielem pełnomocnym ze strony Zleceniodawcy do dokonywania wiążących
uzgodnień i podpisywania dokumentów merytorycznych będzie/będą:
… - tel. …, e-mail: …
… - tel. …, e-mail: …
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 2 z 8

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:
1) Przekazania

Wykonawcy

szczegółowych

informacji

dotyczących

warunków

technicznych i planów sytuacyjnych dla miejsca posadowienia Suszarni wskazanego
przez Zleceniodawcę,
2) Przygotowania terenu do posadowienia, montażu i uruchomienia Suszarni zgodnie
z wymaganiami Wykonawcy,
3) Przyjęcia dostawy Suszarni zgodnie z wytycznymi Wykonawcy;
4) Zapewnienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do miejsca montażu Suszarni na
terenie zakładu Zleceniodawcy oraz niezbędnych warunków technicznych,
5) Niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu
umowy na prośbę Wykonawcy,
6) Niezwłocznego przystąpienia do czynności odbiorowych dostarczonej, zamontowanej
i uruchomionej Suszarni, z zastrzeżeniem, że jest zgodna z ofertą oraz innymi
udokumentowanymi ustaleniami,
7) Dokonywania terminowych płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami w § 6
niniejszej umowy, a w razie opóźnienia płatności zapłaty odsetek ustawowych za
opóźnienie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Terminowej realizacji przedmiotu umowy,
2) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową,
3) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru prac
montażowych,
4) 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,
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5) Nieodpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Zleceniodawcę pracowników
w zakresie obsługi Suszarni,
6) Przekazanie Zleceniodawcy przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbywa się
Protokołem Odbioru Końcowego.

§5
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. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za przeprowadzenie corocznych przeglądów gwarancyjnych
w okresie trwania gwarancji wynosi:
−

… netto PLN (słownie: …),

−

… brutto PLN (słownie: …).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostało ustalone na
bazie kursu polskiego złotego w stosunku do euro obowiązującego w dniu podpisania niniejszej
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.

4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 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. Zleceniodawca wyraża
zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur, o których mowa w § 6 z zastosowaniem stawki
podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§6
FAKTURY I PŁATNOŚCI

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 4 z 8

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

1. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, w następujący sposób:
1) Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy wystawi fakturę zaliczkową na kwotę
stanowiącą 90% wynagrodzenia netto tj. … zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT wg obowiązującej stawki. Termin płatności - 7 dni roboczych od daty
wystawienia faktury;
2) Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia
netto tj. … zł, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej
stawki, po dostarczeniu Suszarni, jej montażu i uruchomieniu potwierdzonym
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Termin płatności - 7 dni
roboczych od daty wystawienia faktury.

2. Płatności zostaną dokonane przez Zleceniodawcę 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 Zleceniodawcę jedynie pełnej kwoty wskazanej na poszczególnych fakturach
wystawianych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§7
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Końcowy odbiór Suszarni potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego nastąpi jednorazowo
przez uprawnionych przedstawicieli Zleceniodawcy po jej dostarczeniu, zamontowaniu
i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę na zasadzie § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zleceniodawca może
odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do czasu usunięcia wad lub usterek.
Wykonawca ustali ze Zleceniodawcą termin usunięcia wad lub usterek.
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3. Jeżeli Zleceniodawca bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego, o którym mowa w §7 ust. 1), Wykonawca może skrócić okres gwarancji suszarni
o liczbę dni opóźnienia podpisania Protokołu Obioru Końcowego.

§8
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres … 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. Zleceniodawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Wykonawca ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy;
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy;
5) Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z niniejszą umową.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Zleceniodawca odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;
2) Zleceniodawca ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
3) Zleceniodawca odmawia uregulowania płatności, o których mowa w §6 niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zatrzyma 25% zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1.1 niniejszej umowy, jeżeli
Zleceniodawca odstąpi od niniejszej umowy po rozpoczęciu jej realizacji przez Wykonawcę.
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§ 10
SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiły
terminowe i należyte wykonanie zobowiązań – Strony zobowiązują się do wspólnego
określenia nowych warunków realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnej.

§ 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. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5. Dołączona do niniejszej umowy Oferta, jako załącznik nr 1, wiąże strony tylko w zakresie,
o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

6. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w toku realizacji przedmiotu umowy będzie rozstrzygał Sąd
Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
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Załączniki:
1.

Oferta nr … z dnia …r.;

2.

Ogólne Warunki Gwarancji (OWG);

3.

Formularz Protokołu Odbioru Końcowego (POK);
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