
Dostm,vq Frezarki CNC

Zal4cznkNr2 Istotne postanowienia umowy

UmowaNr... .......2021

zawartaw dniu 2021roktw Sok6lce, pomigdzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych ,,Ptazem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5, reprezentowanymprzez:

Tw anE dalej,,Zarrawiaj 4cym",

a .....
ptzez

Zamfwienie jest dofinansowane ze irodk6w PFRON projeU6w w ramach obszaru F
,,Programu wyr6wnywania r62nic migdzy regionami III", w ramach projektu ,,Modernizacja
infrastruktury WTZ".

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiqqcego wyboru oferry Wykonawcy w trybie
zapytarria ofertowego na zakup nowej frezarki CNC - zostala zawarta umowa o nastgpuj4cej

treSci:

$1.

1. Przedmiotem umowy jest sprzeda:Z i dostawa przez WykonawcEnarzeczZartawiajqcego
nowej frezarki CNC.

2. Wykonawca zobowiqzuje sig dostarczy(, przedmiot umowy zgodnie z:
1) ofert4 Wykonawcy,
2) warunkami okreSlonymi w zapytaniu ofertowym,
3) obowi4zuj4cymi przepisami prawa,
4) opisem zawartym w niniejszej umowie

$2.

l. Frczarkao kt6rym mowa w $1 ust I niniejszej umowy jestfabrycznie nowym urzqdzeniem
o parametrach zgodnych z zapytania oraz ofertE Wykonawcy: frezarka CNC
producent ..., model ..., rok produkcji ...........;
spelniaj4cym warunki technicme, warunki gwarancji, oraz posiadajqcym wyposaZenie
okreSlone w Za\qczniku nr I do umowy.
2. Zamawiajqcy zobowiEzujE sig zaplacid ceng Wykonawcy w wysokoSci i na zasadach
okreSlonych w $ 3

$3.
1. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj4, zgodnie z zapytariem
ofertowym oraz wybran4 ofert4 Wykonawcy na lrwotg netto zl na kwotg
brutto zl (slownie: ),
w tym podatek od towar6w i uslug VAT w wysoko5ci zl(.....oh).
2. Wykonawca w ramach wlasnej dzialalnoSci dokona oplacenia nale2nych podatk6w i
skladek.
3. Wynagrodzenie brutto, o kt6rym mowa w ust. 1, jest cen4 ostatecznqzawierajqcqzaplatE za
przedmiot zam6wienia i wszelkie koszty Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewfiia, iz objgta umow? frezarka CNC jest wolna od wad fizycznych.
5. Po sporz1dzeniu protokolu odbioru, o kt6rym mowa w $ 5, stwierdzaj4cego zgodnoSd
dostarczonej frezarki CNC z ofert4 wedlug parametr6w opisanych w Zalqczniku Nr I do
umowy, w tym pod wzglgdem parametr6w technicznych oferowanej przez Wykonawc A frezarki
CNC, Wykonawca wystawi fakturg VAI.
6. Zarnawiaj4cy dokona zaplaly za realizacjE przedmiotu umowy ceny na podstawie faktury
VAI wystawionej przez Wykonawcg, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni
od otrzymania faktury przezZamawiajqcego. Zadatg platnoSci przyjmuje sig dzieri obci1zenia
rachunku bankowego ZamawiajEcego.

Twanym dalej w tekScie "Wykonawcq", reprezentowanym
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7 . W przypadku naliczenia kar umownych, o kt6rych mowa w $ 7 Zamawiajycy zastrzega sobie
prawo potr4cenia naliczonej kwoty z wartoSci faktury wystawionej przez Wykonawcg.

$4.
l. Dostawa wyposa2onej frezarki CNC nast4pi w terminie do dnia 20.12.2021r. w godz. 8:00-
l5:00.
2. Dostawafrezarki CNC do siedziby Zamawiqqcego: 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 -
frezarka CNC musi by6 prrygotowana do odbioru technicznego przezZamawiaj1cego. Termin
dostawy do dnia 20 grudnia 2021 r. r. w godz. 8:00-15:00. Dostawa w dni robocze.

$s.
1. Wykonawca powiadomi Zarnawiaj4cego pisemnie z trrydniowym lvyprzedzeniem o
terminie dostawy frezarki CNC.
2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej zapewni: frezarkE CNC o parametrach
zgodnych z zapytaniem ofertowym oraz ofert4 Wykonawcy.
3. Dostawa nast4pi do siedziby Zamawiajqcego: 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 -frezarka
CNC ma by(, prrygotowana do odbioru technicmego przez komisjg.
4. Wykonawca przeka2e Zarnawiaj?cemu wraz z frezarkq CNC kartg gwarancyjnE wraz z
instrukcj4 obstugi w jgzyku polskim.
5. Z crynnoSci odbioru frezarki CNC zostanie spisany i podpisany przez dwie strony Protok6l
odbioru, stwierdzaj4cy zgodnoS6 dostarczonej frezarki CNC z ofert4 wedlug parametr6w
opisanych w Zalqczniku Nr 1 do umowy, w tym pod wzglgdem parametr6w technicznych
oferowanej przez Wykonawcg frezarki CNC. Zamawiilqcy zastrzega sobie prawo
sprawdzenia parametr6w technicznych dostarczonej przez WykonawcE frezarki CNC, w celu
zbadania zgodnoSci z Wmaganymi parametrami technicznymi okreslonymi w zapytaniu oraz
w z\ohonej ofercie. W Protokole odbioru zostanie takZe wymieniony numer fabryczny frezarki
CNC.
6. Frezarka CNC, kt6ra nie spelnia warunku odbioru zostanie wymieniona na nowg, woln4 od
wad w terminie 7 dni. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynnoSci odbioru frezarki
CNC wolnej od wad zostanie sporzqdzony dodatkowy protok6l odbioru. Za datg spelnienia
Swiadczenia uznaje sig dzieri dostawy frezarki CNC po wymianie i podpisania dodatkowego
protokolu odbioru.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 i ryryko nviqzane z dostawE frezarki CNC do
momentu podpisania Protokolu odbioru przez obie Strony.
8. Zamawiajqcy powoluje osobg odpowiedzialn4 za realizacjg zam6wienia w osobie:

e-mail....
9. Wykonawca ustanawia osobg odpowiedzialnq za realizaqg zam6wienia w osobie

tel. ... . e-mail.
$6.

Wykonawca nie moze powierzy6 wykonania zobowiqzah wynikaj4cych z niniejszej umowy
innej osobi e bez zgody Zamawiajqcego.

$7.
1. Strony postanawiaj4, ze obowiq tjqje odszkodowania stanowi4ce kary umowne.
2.Kary te bgdE naliczane w nastgpuj4cych wypadkach i wysokoSciach:
l) Wykonawca placi Zamawiaj4cemu kary umowne:
a)w prrypadku odst4pienia od umowy przezZamawiajqcego zpowodu okolicznoSci, zakt6re
ponosi odpowiedzialnoS6 Wykonawca w wysokoSci 10 o/o wartoSci frezarki CNC
b) za zwlokg w wykonaniu dostawy, w wysokoSci 0,2Yo wynagrodzenia umownego, zakaady
dzieh zwloki, liczqc od umownego terminu jej dostarczenia,
c)zazwlokg wusunigciu wad stwierdzonychprzy odbiorze w wysokoSci0,2 oZ wynagrodzenia
umownego zakazdy dzieh zr,vloki, liczonej od dnia :vqtznaczonego na usunigcie wad,
2) Zamawiaj4cy p\aci wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku odst4pienia od umowy przez Wykonawcg z powodu okolicznoSci, za kt6re
ponosi odpowiedzialnoSi Zamawiaj4cy w wysokoSci 10%
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3. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego do wysokoSci
rzecrywiScie poniesionej szkody.
4. Zaplata kar umownych nie rwalniaWykonawcy od obowiqzJr.) wykonania umowy.
5. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo potrqcenia kar umownych z vrynagrodzenia
Wykonawcy

$8.
1. Na objgt4 przedmiotem umowy frezarkg CNC Zamawiaj4cy otrzyma gwarancjg na: .........
miesigcy, zgodnie z kart4 gwarancyjn4licz4c od daty odbioru koricowego frezarki CNC na

zasadach okreSlonych w umowie.
2. Ustugi mviqzane z zapev,,nieniem gwarancji, a w szczeg6lnoSci przeglqdy technicme i
serwis, bgd4 realizowane zgodnie z zaleceniem dostarczonej frezarki CNC.
3. Wykonawca nie mo2e odm6wi6 usunigcia wad objEtych gwarancjq na sw6j koszt bez

wzglgdu na wysokoS 6 rwi1zanychztymkoszt6w, chyba 2e wymieni dostarczon4 frezarkg CNC
na now4 tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach

$e.
l. Zmianapostanowiefizawartej umowy moile nast4pi6 zazgodEobu stron wyruZon4na piSmie

pod rygorem niewa2noSci takiej zmiany.
2. Zakaruje sig zmian postanowienzawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy, chyba 2e koniecznoSi wprowadzenia takich zmiart
wynika z okolicznoSci, kt6rych nie moina bylo przewidziel w chwili zawarcia umowy, lub

zmiany te s4 korzystne dla zamawiaj4cego.

$ 10.

W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj qcej,2e wykonanie umowy nieleiry
w interesie publicznym, czego nie moZna bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy,

Zamawiaj1cy moae odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych

okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca mo?e 24da( jedynie wynagrodzenia

naleZnego mu z tytulu wykonania czqSci umowy.

$ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszE umow4 stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego oraz

w sprawach procesowych przepisu Kodeksu postqpowania cywilnego.

$ 12.

Umowg sporz4dzono w Zjednobrzmi4cych egzemplarzach, I egz. dlaZamawiajqcego i I egz.

dla Wykonawcy.

Zalqczniki do umowy stanowi4:
1. Wykaz wyposaZenia frezarki CNC
2.

ZAMAWIAJ,{CY WYKONAWCA
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