WZÓR UMOWY
na ………………………………………………………………………………………………………………………………
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ………………… r., pomiędzy:
Pioma-Odlewnia sp. z o.o. siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków
Trybunalski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS
00000287707, o kapitale zakładowym: 35.604.200,00 zł, opłaconym w całości, NIP 7712766908,
REGON: 100398488, którą reprezentują:
Rafał Kania – Prezes Zarządu Pioma-Odlewnia Sp. z o.o.
zwaną dalej Zamawiający
oraz
………….............................., z siedzibą w ..............................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..................., pod numerem KRS
.........., o kapitale zakładowym ............, którą reprezentuje/ą:
………………..................
zwaną dalej Wykonawca
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie i na zasadach ustalonych Umową
zrealizować zamówienie ……………………………………………………………………………………………. w ramach
realizowanego przez Zamawiającego projektu badawczo-rozwojowego pn. „Demonstracja technologii
wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych
warunkach eksploatacji", w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2
„Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Projektu POIR.01.01.02-00-0148/16, o zakresie
opisanym w Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie zgodnie z Umową, w tym zgodnie z Przepisami
Prawa i Zasadami Wiedzy.
3. W przypadku rozbieżności treści Umowy, Zapytania Ofertowego (zapytanie ofertowe
Zamawiającego
zamieszczone
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w dniu 11.10.2017r.), Oferty (oferta
Wykonawcy z dnia _____r.), oraz załączników, które to dokumenty wzajemnie się uzupełniają i razem
określają całość zobowiązań Wykonawcy, przyjmuje się następującą kolejność uwzględniania ich treści:
a) Umowa,
b) Zapytanie Ofertowe,
c) Oferta Wykonawcy.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
a) przeanalizował dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego, uzyskał wszelkie informacje
niezbędne do oceny zakresu i kosztów wykonania zamówienia i potwierdza, że dokumentacja ta jest

przydatna dla realizacji Umowy, w szczególności do zrealizowania wymagań technicznych
Zamawiającego;
b) posiada wszelką wiedzę, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia do
zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednią liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu;
c) uwzględnił możliwe ryzyka, starannie skalkulował swoje wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla
realizacji Umowy oraz uwzględnia wszelkie wydatki i koszty, których poniesienie przez Wykonawcę
będzie konieczne dla realizacji Umowy;
d) nie jest stroną żadnych postępowaniach sądowych lub administracyjnych, które mogłyby mieć
negatywny wpływ na jego zdolność finansową niezbędną dla realizacji Umowy, jak również według
jego najlepszej wiedzy nie zagraża mu żadne takie postępowanie w okresie realizacji Umowy,
e) materiały, będące przedmiotem niniejszej umowy będą:
a) wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych;
b) zgodne z opisem w zakresie budowy, cech funkcjonalnych, właściwości i parametrów,
określonym w Załączniku nr 1 do Umowy;
c) zgodne ze wszystkimi obowiązującymi Przepisami Prawa właściwymi w zakresie ustalania
standardów technicznych, dopuszczeń i wymogów dotyczących przedmiotu Umowy;
d) e) kompletne i zdatne do użytku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej
Umowy.
§ 4.
1. Z uwagi na fakt, że prace objęte niniejszą Umową są realizowane w związku z wykonywaniem przez
Zamawiającego umowy z o dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust. 1, a jakiekolwiek opóźnienia w
realizacji wspomnianej umowy o dofinansowanie grożą Zamawiającemu nakazaniem zwrotu lub
odmową wypłaty dotacji, Strony potwierdzają, że czas realizacji ma dla niniejszej Umowy kluczowe
znaczenie.
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomy fakt otrzymania przez Zamawiającego pomocy
publicznej na realizację projektu badawczo-rozwojowego pn. „Demonstracja technologii wytwarzania
innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach
eksploatacji", którego częścią jest realizacja Zamówienia. W szczególności Wykonawca oświadcza, że
został poinformowany o wynikających z powyższego faktu obowiązkach Wykonawcy, w tym w zakresie
terminowej realizacji Zamówienia oraz możliwych konsekwencjach po stronie Zamawiającego w razie
nieprzestrzegania wymienionych obowiązków.
3. Wobec powyższego Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonywania Umowy,
w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej
w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonania całej lub części
Umowy, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym lub email wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym okoliczności
uzasadniające skorzystanie z wykonawstwa zastępczego.
4. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania
realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego.
5. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego,
Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności a zarazem
skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane.

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub e-mail o powierzeniu wykonania Umowy osobie
trzeciej, wskazując zakres tego powierzenia.
7. Koszty wykonawstwa zastępczego obciążają Wykonawcę i mogą być potrącone z jego
wynagrodzenia.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedmiotu Umowy do użytkowania, wraz z wszelką
Dokumentacją, po zakończeniu realizacji Zamówienia, na podstawie podpisanego przez Strony
protokołu odbioru końcowego w terminie do ________ r.
2. Wykonawca jest zobowiązany realizować zobowiązania umowne w terminach wynikających z
Umowy.
3. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku, Wykonawca obowiązany jest
przedstawić plan naprawczy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od powstania opóźnienia. Jeżeli
Zamawiający zaakceptuje plan naprawczy, nie będzie uprawniony do posłużenia się wykonaniem
zastępczym, o ile Wykonawca w pełni zrealizuje plan naprawczy.
§ 6.
1. Wykonawca, na co najmniej ____ dni przed planowanym terminem odbioru jakościowego
powiadomi Zamawiającego o tym terminie.
2. W przypadku dostarczania przez Wykonawcę Urządzeń lub Materiałów, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić obecność swoich przedstawicieli, mających sprawować nadzór nad
rozładunkiem ich transportu oraz przeprowadzić ewentualny montaż. Zamawiający nie jest
zobowiązany do odbioru Materiałów czy Urządzeń zamawianych przez Wykonawcę.
3. Rozładunek Materiałów/Urządzeń przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę, na jego koszt.
4. Do każdego zgłoszenia do odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć wymaganą Dokumentację
(Techniczną, Formalną, świadectwa, dopuszczenia, atesty itp.).
5. Dokonanie przez Zamawiającego sprawdzenia lub odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy, w tym z gwarancji jakości i rękojmi.
6. Wyniki końcowego odbioru zostaną potwierdzone Protokołem odbioru końcowego, a innych
odbiorów - właściwymi dla nich protokołami.
7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas odbioru wstępnego czy końcowego, zostaną one
wskazane w protokole, z adnotacją „negatywny wynik odbioru”. Protokół z taką adnotacją nie stanowi
i nie potwierdza odbioru.
8. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniem konieczności usunięcia wad jest możliwe, gdy
stwierdzone w czasie odbioru wady nie ograniczają w żaden sposób możliwości korzystania z całego
Zamówienia.
9. W razie stwierdzenia wad, terminie 24 godzin od podpisania protokołu przez Zamawiającego
stwierdzającego „negatywny wynik odbioru” lub stwierdzającego wady, Wykonawca przedstawi
sposób usunięcia nieprawidłowości oraz w ciągu następnych 72 godzin, zapewni ich usunięcie, a jeżeli
nie będzie to obiektywnie możliwe w tym terminie, wady zostaną usunięte w uzgodnionym terminie,
nie dłuższym niż _____ dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad w terminie określonym przez Zamawiającego to
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takich wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w
ramach wykonawstwa zastępczego.

11. Postępowanie określone powyżej stosuje się odpowiednio do każdego kolejnego odbioru, do
momentu uzyskania zgodności z warunkami określonymi w Załączniku nr 1, co zostanie potwierdzone
Protokołem odbioru z adnotacją „pozytywny wynik odbioru jakościowego”.
12. Wszystkie przewidziane w niniejszym paragrafie protokoły powinny być każdorazowo sporządzane
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz podpisywane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu Stron.
§ 7.
1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie netto w wysokości
_____________ zł (słownie złotych: ___________________/100) - (wartość Umowy), które zostanie
powiększone o podatek VAT.
2. Płatność Wynagrodzenia dokonywana będzie zgodnie z harmonogramem płatności, po zakończeniu
i odbiorze dostawy materiałów.
3. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionych faktur Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć każdą fakturę następującym oznaczeniem:
______________________, wskazującym na związanie jej z niniejszą Umową.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi
przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu nieprawidłowości.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistnieniu przeszkód w zapłacie.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w
celu należytego wykonania Umowy i realizacji Zamówienia w wymaganej jakości, w wymaganym
terminie.
7. Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności pieniężnych z tytułu realizacji Umowy wymaga
zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca składa wraz z fakturą VAT oświadczenie o nie korzystaniu z usług podwykonawców lub,
jeżeli korzystał z usług podwykonawców i Wykonawca realizuje roboty budowlane - oświadczenia
wszystkich podwykonawców o tym, że wszystkie wykonane na dzień złożenia oświadczenia przez nich
prace zostały zapłacone przez Wykonawcę i nie będą w związku z tym dochodzić od Zamawiającego
żadnych roszczeń. Oświadczenia nie mogą być złożone wcześniej niż na 3 dni przed przesłaniem faktury
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
9. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 7, upoważnia Zamawiającego do powstrzymania
się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji.
10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 7,
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę żądaną przez
podwykonawcę i dokonać płatności bezpośrednio podwykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio
podwykonawcy. Wykonawca w powyższym zakresie nieodwołalnie upoważnia na podstawie Umowy
Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców.

§ 8.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dotyczącej Zamówienia na okres ____lat, licząc od
dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. Przez taki sam okres Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Jeżeli wada spowodowała zakłócenie w pracy przedmiotu Umowy lub zagrożenie bezpieczeństwa
osób lub mienia, Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i skutków ich wystąpienia w czasie nie
dłuższym niż ______ godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni od poniedziałku do piątku, w
godzinach 6.00 - 19.00 oraz w terminie nie dłuższym niż ______ godzin w pozostałym czasie, także w
dniu wolne.
3. Usunięcie wad nastąpi w terminie nie dłuższym niż ___________ od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego wady.
4. W przypadku nie usunięcia wad w trybie oraz w czasie określonym w ust.3, Zamawiający ma prawo
powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie pozbawia to Zamawiającego
prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie mieć zapewnioną możliwość zakupu w odpowiednim czasie
odpowiedniej ilości i rodzaju materiałów do realizacji napraw gwarancyjnych. Brak takich materiałów
nie uzasadnia przedłużenia terminu na usunięcie wad.
6. Jeżeli usunięcie wady wiąże się z potrzebą dokonania zmian w dokumentacji, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania takich zmian zgodnie z Przepisami Prawa.
§ 9.
1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:
a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu Umowy po zakończeniu realizacji Zamówienia do użytkowania
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas jakiegokolwiek odbioru oraz w okresie rękojmi i
gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia.
3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie
przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych
przepisami kodeksu cywilnego.
§ 10.
1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy,
w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i
organizacyjne dotyczące Zamawiającego lub Zamówienia, otrzymane lub uzyskane w trakcie realizacji
Umowy niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych oraz nie
może wykorzystywać Informacji Poufnych do celów innych niż do należytego wykonania Umowy.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat
od jej wygaśnięcia.
3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i
współpracownikom, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tylko, gdy jest to niezbędne do
realizacji Umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności Informacji Poufnych przekazanych
osobom trzecim jak za działanie i zaniechanie własne.
5. Wykonawca zapewni, że na wniosek Zamawiającego, każda osoba, która bierze udział przy realizacji
Umowy złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności według wzoru określonego
przez Zamawiającego. Zamawiający może uzależnić przekazanie Informacji Poufnych od podpisania
wskazanego oświadczenia. Jeżeli dana osoba nie podpisze oświadczenia Wykonawca nie może
przekazać jej Informacji Poufnych.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą miały dostęp do
Informacji Poufnych i przekaże jeden egzemplarz Zamawiającemu.
7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały
przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i
wykonania, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym
przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa Informacji Poufnych.
9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek
ujawnienia informacji otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za
dokonane z naruszeniem postanowień Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed
dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku,
skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających
uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu
uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie
udostępnionych informacji.
§11
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, jeżeli takie niewykonanie jest wynikiem zaistnienia siły wyższej. Za
przypadki „siły wyższej”, które uwalniają Strony od wypełnienia umownych zobowiązań na czas jej
trwania, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli i winy Stron i po
zawarciu niniejszej umowy, o ile Strona nie będzie mogła im zapobiec przy zastosowaniu należytej
staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych. Do takich
przypadków należą: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, zamach terrorystyczny
czy embargo. Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności: braku siły roboczej, materiałów i surowców,
przerw w pracy, dostawie mediów, chyba, że jest to spowodowane „siłą wyższą”.
2. Strona, która na skutek zaistnienia siły wyższej nie jest w stanie wykonać zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy, zobowiązana jest powiadomić pisemnie drugą stronę o powstaniu lub ustaniu
wymienionych wyżej warunków, niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 10 dni od chwili ich
powstania lub ustąpienia.
3. Zaistnienie opisanych wyżej uwarunkowań oraz czas ich działania wymaga potwierdzenia
wiarygodnym dokumentem, wydanym przez stosowny organ lub organizację do tego upoważnioną.
4. W przypadku, gdy opisane wyżej czynniki spowodują opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy
trwające dłużej niż 1 miesiąc, Strony w drodze porozumienia ustalą możliwość i ewentualne zasady
dalszej współpracy. W razie, gdyby z powodu zaistniałych opóźnień umowa utraciła znaczenie dla
Kupującego może on odstąpić od umowy.

5. W przypadku niemożności wykonania niniejszej umowy z powodu zaistnienia „siły wyższej”, podjęcia
przez Strony decyzji o rozwiązaniu umowy z tego powodu lub odstąpieniu przez Zamawiającego
zgodnie z ust. 4 zdanie drugie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego
płatności w terminie 14 dni od zaistnienia jednej z wymienionych okoliczności.

§12
1. Strony wskazują jako osoby właściwe do kontaktu w zakresie wykonywania niniejszej umowy:
a) po stronie Zamawiającego - __________, tel:. ___________, faks: +____________, email:
___________________,
b) po stronie Wykonawcy - __________, tel:. ___________, faks: +____________, email:
___________________.
2. Dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą przesyłane:
a) adresowane do Zamawiającego:
pocztą na adres: ______________;
pocztą elektroniczną na adres: ____________
faksem pod numer: _______________
b) adresowane do Wykonawcy:
pocztą na adres: ______________;
pocztą elektroniczną na adres: ____________
faksem pod numer: _______________
3. Strony postanawiają, że każdorazowo dokumenty związane z wykonaniem niniejszej umowy
przekazywane będą za pomocą przesyłki listowej (z wyjątkiem sytuacji osobistego doręczenia
przedstawicielowi Strony) oraz za pomocą jednej lub dwóch pozostałych form: tj. faksu lub poczty
elektronicznej.
4. Powyższe zasady nie naruszają sposobów zgłaszania wad i usterek w ramach gwarancji.
§ 13
1. Strony dokonują wyboru postanowień prawa polskiego jako właściwego do oceny ważności oraz
wykonywania niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z
niniejszej umowy będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie dokumenty dotyczące niniejszej umowy, w tym faktury i protokoły powinny zawierać na
pierwszej stronie oznaczenie: sygnatura ______________.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą zmian teleadresowych, osób do kontaktu oraz zmian rachunku
bankowego, które wymagają pisemnego powiadomienia przez Stronę, której dotyczą, z zachowaniem
zasad określonych w §19 umowy.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

7. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
a) Załącznik nr 1 - „Zapytanie ofertowe”

Zamawiający:
____________________

________________________
miejsce i data wystawienia

Wykonawca:
____________________

