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LIFE EMU NEW - LIFE14 ENV/PL/000370
Projekt pt.: „Proekologiczna instalacja pilot. do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów
odpadowych”

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu nr EMUNEW/PP/7/2017
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”,
w ramach projektu „Wykonanie proekologicznej instalacji pilotażowej do produkcji emulsji
asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest
współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotowy układ do produkcji emulsji dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu
zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł
produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji
asfaltowych.

UMOWA
zawarta dnia ………… 2017 roku w Katowicach
(dalej jako „Umowa”)
przez i pomiędzy:
spółką pod firmą FLUKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Uniwersytecka 13 40007 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS pod numerem
0000388847 , NIP: 6842623029, REGON: 180706507 reprezentowanym przez:
Marka Penara - Prezesa Zarządu

Projekt LIFE EMU NEW jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w
ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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zwaną dalej „Zamawiającym”,
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___________________________________________________________________________
____
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na zrealizowanie zadania
na dostawę wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do
produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Wykonanie proekologicznej instalacji
pilotażowej do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów
odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach
Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zawarto umowę o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY

2

2.

Strona

1.

§ 1.
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostawa, montaż oraz obsługa techniczna nowego
wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do
produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Wykonanie proekologicznej
instalacji pilotażowej do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych
nanostrukturami z polimerów odpadowych” na zasadach określonych w niniejszych
warunkach, załącznikach do nich oraz zasadach realizacji programu LIFE oraz
obowiązujących przy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Zamówienie jest współfinansowane w formie dotacji z dwóch źródeł
zewnętrznych: z programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obsługa techniczna
wyposażenia obejmuje szkolenie, pomoc w obsłudze jego funkcjonowania oraz serwis
i obejmuje okres 3 lat liczony od dnia jego wydania Zamawiającemu (dalej jako
„Przedmiot Umowy”). Montaż zostanie przeprowadzony zgodnie z wiedzą techniczną,
w której posiadaniu jest Wykonawca oraz wytycznymi Zamawiającego.
Sprzęt (Przedmiot Umowy), o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę, montaż oraz
obsługę techniczną układu do produkcji emulsji.
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Zgodnie z załączoną specyfikacją zbiorników Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu Zamówienia –
Zbiorniki; oraz Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych” (objęty klauzulą poufności);
3. Strony zgodnie oświadczają, iż przeniesienie prawa własności Przedmiotu Umowy nastąpi
w momencie podpisania Umowy.
4. Przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem
zdawczo-odbiorczym.
5. Poprzez obsługę techniczną należy rozumieć szkolenie w wymiarze …. dni obejmujące
min. ……….. godzin, pomoc w obsłudze funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz jego
serwis.
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§ 3.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. wydanie Przedmiotu Umowy najpóźniej w terminie 20 tygodni od podpisania umowy do
realizacji Przedmiotu Umowy,
2. wydanie Zamawiającemu zaświadczeń i certyfikatów dotyczących Przedmiotu Umowy,
nie później niż w dniu wydania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;
3. niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wszelkich przeszkodach leżących po
stronie Wykonawcy, które mogłoby skutkować nieterminowanym przekazaniem do
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§ 2.
Sprzedawca oświadcza, że:
1. Przedmiot Umowy jest jego wyłączną własnością;
2. Przedmiot Umowy jest w dobrym stanie technicznym oraz jest wolny od jakichkolwiek
wad fizycznych i prawnych;
3. jego prawo do rozporządzania Przedmiotem Umowy nie jest w żaden sposób ograniczone;
4. w dniu zawarcia Umowy, nie ma zaległości wobec Skarbu Państwa ani jednostek
samorządu terytorialnego, w szczególności nie ma zaległości podatkowych;
5. posiada wszelką wymaganą dokumentację techniczną Przedmiotu Umowy i zobowiązuje
się ją przekazać Zamawiającemu wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży;
6. nie znajduje się w stanie likwidacji, nie jest prowadzone w stosunku do niego
postępowanie upadłościowe ani naprawcze;
7. zawarcie Umowy nie będzie kolidować lub skutkować naruszeniem aktów korporacyjnych
Wykonawcy lub naruszać lub kolidować lub stanowić niewykonanie według jakiejkolwiek
umowy, której Wykonawca jest stroną.
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odbioru Przedmiotu Umowy;
4. zawarcie umowy odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji niniejszej Umowy
w kwocie minimum________ zł i przedłoży jako dowód ważny dokument polisy. Zakres
przedłożonej polisy ubezpieczeniowej umożliwi Zamawiającemu zgłoszenie roszczeń do
ubezpieczyciela w przypadku wadliwego, niepełnego bądź sprzecznego wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
§ 4.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. zapłata wynagrodzenia za prawidłowy Przedmiot Umowy w wysokości oraz
w terminie określonych w § 7;
2. odbiór Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1) Umowy;
3. niezwłoczne
poinformowanie
Wykonawcy
o
wszelkich
ewentualnych
nieprawidłowościach zakupionego Przedmiotu Umowy z parametrami/właściwościami
wskazanymi w § 1 ust. 1 i 2.

2.
3.

4.
5.

6.
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1.

§ 5.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w szczególności gwarantuje, iż sprzedany przez niego Przedmiot Umowy,
posiada właściwości, które powinien mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wadach sprzedanego Przedmiotu
Umowy.
W przypadku wezwania Zamawiającego do naprawy Przedmiotu Umowy objętego
gwarancją, Wykonawca jest obowiązany wszelkie czynności związane z wykonaniem
swoich obowiązków wykonać w miejscu, w którym został zamontowany Przedmiot
Umowy. W przypadku potrzeby dokonania konieczności dokonania naprawy w innym
miejscu, niż to wskazane w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest obowiązany
poinformować Zamawiającego o takiej konieczności.
Wszelkie koszty związane z transportem wadliwego Przedmiotu Umowy ponosi
Wykonawca.
W razie jakichkolwiek nieprawidłowości co do jakości sprzedanego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Przedmiot Umowy na wolny od wady.
W takiej sytuacji gwarancja i rękojmia wymienionego wyposażenia jest liczona od daty
ww. wymiany z zachowaniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca obowiązany jest wykonać swoje obowiązki, o których mowa w ust. 5
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GWARANCJA I RĘKOJMIA
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w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odebrania od Zamawiającego wadliwej rzeczy.
7. Gwarancja zostaje udzielona na okres __ miesięcy liczony od dnia odbioru zakupionego
Przedmiotu Umowy.
8. Rękojmia za Przedmiot Umowy zostaje udzielona na okres __ miesięcy liczony od dnia
odbioru zakupionego Przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca dopuszcza ingerencje w strukturę techniczną przedmiotu zamówienia
w zakresie uzgodnionym przez strony. Powyższe nie wpłynie na utratę gwarancji i rękojmi.

WYNAGRODZENIE

3.
4.

§ 7.
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania
w postaci terminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty
na rzecz Wykonawcy odsetek za opóźnienie w wysokości 0,2 % procent w skali roku.
2. Odsetki za opóźnienie opisane w ust. 2 nie mogą przekroczyć wysokości poniesionej
szkody.
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1.

§ 6.
Cena za prawidłowo zrealizowany Przedmiot Umowy przez Wykonawcę ma charakter
zryczałtowany,
wynosi
____________________
zł
netto
(słownie:
_____________________) i zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 30 dni od
dnia wydania oraz zamontowania Przedmiotu Umowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego tj. w jego nieruchomości znajdującej się w Kędzierzynie Koźlu, przy ul.
Szkolna 15 i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego powyższą
czynność, który nie będzie zawierał zastrzeżeń Zamawiającego. Cena zostanie
powiększona o podatek VAT.
Zamawiający dokona płatności, o których mowa w ust. 1 na konto bankowe Wykonawcy
w banku __________________, nr rachunku bankowego __________________ na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia konta bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach realizacji Projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji
asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”.
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§ 8.
Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, do przelania wierzytelności finansowych wynikających
z Umowy na rzecz osób trzecich.
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§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy, zarówno w czasie trwania niniejszej
Umowy, jak po jej zakończeniu, wszelkie informacje poufne uzyskane w trakcie jej
wykonywania. W szczególności Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystko, o czym
dowiedział się w trakcie wykonywania Umowy, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego, a także materiały i wszelkie dokumenty udostępniane przez
Zamawiającego lub jego klientów, z wyłączeniem informacji powszechnie znanych,
udostępnionych w związku z „Umową nr 556/2015/Wn09/OZ-RC-LF/D z dnia 11 grudnia
2015 r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach
Programu LIFE” zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz „Umową w sprawie przyznania
dotacji numer projektu – LIFE14 ENV/PL/000370”, z dniu 9 września 2015 r. zawarta
pomiędzy Zamawiającym, a Unią Europejską .
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać treści
Umowy, specyfikacji, planów, rysunków, wzorów, próbek itd., ani też informacji
dostarczonych przez Zamawiającego, a związanych z Umową, żadnym osobom,
za wyjątkiem osób zatrudnionych lub zaangażowanych w charakterze doradców przez
Zamawiającego lub Wykonawcy w celu realizacji Umowy lub kiedy jest to wymagane
przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne i chronić wszelkie informacje, które
zostały mu przekazane przez Zamawiającego nawet przed zawarciem Umowy, a także
i te informacje, które powziął sam w związku z jej wykonywaniem.
4. Powyższych zobowiązań nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano zgodę Zamawiającego;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
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5. Za zachowanie poufności przez Wykonawcę nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje od daty podpisania Umowy oraz przez
okres 3 lat od daty prawidłowo zrealizowanej Umowy, liczonej od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
KARY UMOWNE
§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,3 % wartości netto, o której mowa w § 6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia
w przekazaniu Przedmiotu Sprzedaży na zasadach określonych w § 3 pkt 1);
b) 0,1 % wartości netto, o której mowa w § 6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnieni
w wydaniu zaświadczeń i certyfikatów, o których mowa w § 3 pkt 2);
c) 0,5 % wartości netto, o której mowa w § 6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia
w dokonaniu naprawy/wymianie uszkodzonego wyposażenia na wolny od wad
w związku z obowiązkiem wynikającym z gwarancji lub rękojmi udzielonej przez
Wykonawcę, o której mowa w § 6;
d) 30 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 – w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa § 13 ust. 1 pkt 3), w
związku
z brakiem realizacji postanowień umownych polegającym na co najmniej 30
dniowym opóźnieniu w Przedmiotu Umowy.
e) 30 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 – w przypadku naruszenia
postanowień dotyczących klauzuli poufności, o których jest mowa § 8 umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę księgową zawierającą
szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której
mowa w ust 1.
§ 11.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości
poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustalonych kar umownych,
o których mowa w § 10.
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§ 12.
1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest _______________, adres
email: _______________ numer telefonu: _______________.
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2. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest _______________ adres
email: _______________, numer telefonu: _______________.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących
przypadkach:
a) naruszenie przez Sprzedawcę postanowień umownych dotyczących jego obowiązków
z tytułu rękojmi oraz gwarancji zawartych w § 5 – Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o nieprzestrzeganiu przez
Sprzedawcę warunków gwarancji;
b) zagrożenie upadłością, niewypłacalnością lub otwarciem likwidacji Wykonawcy –
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
jednej z ww. informacji;
c) niewywiązania się przez Wykonawcy z obowiązku terminowego wydania
sprzedawanego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, jeżeli
opóźnienie w wydaniu Przedmiotu Umowy wyniesie co najmniej 30 dni od daty,
w której nastąpić miał jego odbiór na zasadach określonych w niniejszej Umowie –
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie od 31 do 90 dnia od daty,
w której powinien nastąpić odbiór Przedmiotu Umowy;
d) jeżeli działanie Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy lub Zamawiającego trwa dłużej
niż 30 dni – Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie od 31 do 60 dnia
od wystąpienia Siły Wyższej.
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

§ 14.
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie
i potencjał techniczny i personalny niezbędny do należytego wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca dysponuje wszelkimi wymaganymi wpisami w rejestrach
i ewidencjach, oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi ewentualnie koniecznymi do
realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku powierzenia wykonania zadań osobie trzeciej, zgodnie z niniejszym
paragrafem, osoba trzecia oraz wszelkie osoby jej podległe lub wykonujące zlecone
przez osobę trzecią zdania, zobowiązane są do przestrzegania postanowień § 9, a także:
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a) do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości i informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie, nieujawnione do
wiadomości publicznej, dane kontrahentów Zamawiającego, informacje techniczne,
technologiczne, handlowe oraz organizacyjne jego spółki, nawet jeśli nie zostały
co do nich podjęte działania w celu zachowania ich poufności.
b) do niewykorzystywania i nierozpowszechniania dokumentów i materiałów
uzyskanych w związku z wykonywaniem swych obowiązków, utrwalonych
w dowolnej postaci, w tym w systemie elektronicznego przetwarzania danych, w
innym celu niż należyta i realizacja tych obowiązków, w szczególności zobowiązany
jest do powstrzymania się od ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim.

Projekt LIFE EMU NEW jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w
ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona

§ 15.
1. W niniejszym paragrafie „siła wyższa” oznacza niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne
zdarzenie, na którego działanie Strony nie mają wpływu i którego następstwom
niemożliwe jest zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie
zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z umowy. Siłą wyższą może być
w szczególności:
a) klęska żywiołowa, taka jak np. powódź;
b) wojna, działania wojenne, inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja,
rekwizycja lub embargo;
c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek
odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał
wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny
jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny.
2. Ani Zamawiający, ani Wykonawca nie będą ponosili odpowiedzialności za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań w takiej mierze, w jakiej takie
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem działania siły
wyższej, która wystąpiła po zawarciu Umowy.
3. Po wystąpieniu wydarzenia, które jedna ze Stron uważa za spowodowane działaniem siły
wyższej i które może wpłynąć na wywiązanie się z jego zobowiązań, powiadomi ona
niezwłocznie drugą Stronę o takim zdarzeniu i będzie dokładała należytej staranności by
wywiązać się ze swoich obowiązków. Strona powiadomi również o możliwych środkach
potrzebnych do wywiązania się ze swych obowiązków.
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4. Strona może powołać się na działanie siły wyższej wyłącznie w przypadku, gdy
powiadomi o drugą Stronę o fakcie działania siły wyższej w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia, w którym powstała obiektywna możliwość poinformowania drugiej Strony
o zaistnieniu siły wyższej.
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§ 16.
1. Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt oraz doręczy Zamawiającemu
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”)
w wysokości 5% Ceny brutto Przedmiotu Umowy - najpóźniej w terminie 21 dni od dnia
podpisania Umowy lub w przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej przeleje
tą należność na konto bankowe Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie.
Spełniający poniżej przedstawione wymagania dokument Zabezpieczenia stanowił będzie
Załącznik nr 3 do Umowy, przy czym:
a) Zabezpieczenie
Należytego Wykonania Umowy w formie Gwarancji
Bankowej/ubezpieczeniowej/innej będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową,
płatną na pierwsze żądanie z terminem obowiązywania co najmniej 45 dni liczonych
od daty zakończenia okresu gwarancji i rękojmi, wystawioną przez
Bank/Ubezpieczyciela (zaakceptowaną pisemnie przez Zamawiającego). Gwarancja
Bankowa/ubezpieczeniowa/inna będzie sporządzona i będzie interpretowana
zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.
b) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie służyć Zamawiającemu na
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, a więc jako gwarancja prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
z której Zamawiający będzie mógł skorzystać w celu uzyskania środków na pokrycie
kosztów doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową.
c) W przypadku przedłużenia okresu Gwarancji i rękojmi na Przedmiot Kontraktu
Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć lub dostarczyć Zamawiającemu dodatkową
(nową) Gwarancję Należytego Wykonania Umowy na wydłużony okres Gwarancji
i rękojmi nie później niż 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej
Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu w okresie Gwarancji i rękojmi.
Niewypełnienie tego obowiązku będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty
Zamawiającemu przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2% Ceny brutto
Przedmiotu Umowy.
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie
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wykonaną. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie 30 dni po upływie terminu na wykonanie przez Zamawiającego uprawnień
w stosunku do rękojmi.
DANE KONTAKTOWE
1.

§ 17.
Wszelkie informacje, wypowiedzenia, powiadomienia lub inne oświadczenia wiedzy albo
woli wymieniane będą pomiędzy Stronami drogą pisemną lub elektroniczną, na poniższe
dane kontaktowe:
Zamawiający:
FLUKAR Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
e-mail:

Wykonawca:
_______________
_______________
_______________
e-mail:

2. W przypadku zmiany adresu, lub adresu poczty elektronicznej, Strona dokonująca takich
zmian zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 (siedmiu) dni. Jeżeli
Strona nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, wypowiedzenie, powiadomienia
i korespondencja dostarczone na poprzedni adres Strony lub adres poczty elektronicznej
zostaną uznane jako prawidłowo dostarczone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18.
Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie wyłącznie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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§ 20.
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania bez zbędnej zwłoki na drodze negocjacji
i konsultacji, wszelkich sporów wynikających z realizacji Umowy, przy czym niniejsze
postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepis
Kodeksu Cywilnego.
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§ 19.
Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności i zachowania swoich tajemnic handlowych.
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3. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej Umowy
lub w jakimkolwiek czasie stanie się, niezgodny z obecnym lub przyszłym przepisem
prawa, lub orzeczeniem sądu, taki przepis będzie unieważniony lub zmodyfikowany przez
wzajemne porozumienie Stron w celu uniknięcia takiej niezgodności. Sytuacja taka nie
wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
§ 21.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 22.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki:
Harmonogram
Opis przedmiotu zamówienia
Zabezpieczenia i gwarancje
Wykaz dokumentów odbiorowych
Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy
KRS
Lista podwykonawców

Za Wykonawcę
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Za Zamawiającego

Strona

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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