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U M O W A nr …………
zawarta dnia ………………w Bielsku-Białej,
pomiędzy:
Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Spółka z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej
ul. Sarni Stok 93, KRS 0000221979, NIP 547-201-31-59,
który reprezentują:
1. Tadeusz Kowalski
Zastępca Prezesa.
2. Wojciech Trybus
Zastępca Prezesa.
zwanym dalej zamawiającym
a firmą
……………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą …………………………………………………………………… reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Dostawcą,
§ 1 Przedmiot umowy
1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i rozruchu sprężarki śrubowej
o wydajności 1000 m³/h wraz z kompletem filtrów i osuszaczem zgodnie z §1
specyfikacji, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Zakres prac:
 dostawa i montaż sprężarki:
 podłączenie instalacji elektrycznej do istniejącej szafy przyłączeniowej na ścianie
pomieszczenia sprężarkowni;
 podłączenie pneumatyczne do istniejącego zbiornika zewnętrznego;
 wykonanie instalacji chłodzącej sprężarkę wraz z podłączeniem do istniejących
czerpni ściennych (wentylacja);
 dostawa i montaż filtrów;
 dostawa i montaż osuszacza;
 wykonanie instalacji od istniejącego zbiornika zewnętrznego do osuszacza;
 włączenie osuszacza do istniejącej sieci sprężonego powietrza;
 wykonanie prób, pomiarów i wydanie świadectwa jakości.
Prace instalacyjne winny być wykonane zgodnie z opracowaną koncepcją projektową:
„Rozbudowa sprężarkowni po TI – Instalacja sprężonego powietrza” – załącznik nr 4.
Rurociągi w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
§2. Termin realizacji
Termin wykonania umowy ustala się na dzień ..............................
§3. Wartość umowy
Dostawca otrzyma za wykonaną dostawę wynagrodzenie w wysokości: ............................
netto PLN, z podatkiem VAT .......% wynoszącym: .............................. PLN, cena brutto
wynosi:..................... PLN słownie:.......................................................................................
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§4. Rozliczenie prac
1. Urządzenia mają być dostarczone do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
Spółka z o.o., zamontowane i uruchomione w miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
2. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu
„Protokołu odbioru” urządzenia oraz dostarczeniu:
– deklaracji zgodności CE zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (DU
199/2008 poz. 1228)
– dokumentacji Techniczno – Ruchowej
– instrukcji obsługi
– dokumentów odbioru technicznego producenta
– dokumentacji odbiorowej instalacji:
 elektrycznej,
 pneumatycznej.
3. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny w terminie określonym w §2.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
– jeżeli wady nadają się do usunięcia zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
– w przypadku nie usunięcia wad przez Dostawcę, zamawiający może zlecić usunięcie
wad na koszt Dostawcy,
– jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
° jeżeli
umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Dostawcy,
° jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do uzgodnień technicznych oraz podpisania
protokołu odbioru ostatecznego jest mgr inż. Marzena Prochot.
§5. Termin płatności
Wpłata należności (obciążenie rachunku zamawiającego) będzie dokonana przelewem na
konto Dostawcy nr :......................................................., w banku .............................w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury.
§6. Zobowiązania zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się
niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.
2. Zamawiający zapewni drogę dojazdową do dogodnego i bezkolizyjnego montażu.
3. Zamawiający przekaże teren montażu w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy.
4. Zamawiający zapewni nadzór nad prowadzonymi pracami.
Funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełnił mgr inż. Przemysław Józefacki
§7. Zobowiązania Dostawcy
1.
2.
3.

Dostawca nie może powierzyć wykonania całości lub części pracy osobom trzecim, bez
zgody zamawiającego.
Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników Instytutu BOSMAL Sp. z o.o. w terminie
7 dni od uruchomienia urządzenia.
Dostawca zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne
dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji i danych
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4.

niezbędnych do wykonania przez zamawiającego czynności związanych z zakresem
umowy.
Osobą upoważnioną ze strony Dostawcy do uzgodnień technicznych i podpisania
protokołu odbioru jest ……………………………….
§8. Kary umowne i odsetki

1.
2.
3.

4.

5.

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie Dostawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Dostawca,
to zapłaci on karę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w §3.
Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada zamawiający,
niezależnie od należności za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% ceny umowy, określonej w §3.
W przypadku opóźnienia w płatnościach Dostawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości 0,2% wartości opóźnionego świadczenia za każdy tydzień opóźnienia
w płatności.
Strony dopuszczają możliwość negocjacji wzajemnych zobowiązań wynikających
z tytułu kar umownych.
§9. Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie postanowień umowy, jeżeli są one
wynikiem siły wyższej. Okoliczności siły wyższej są definiowane, jako wydarzenia o
charakterze nietypowym, które nastąpiły po podpisaniu umowy i nie mogły zostać
przewidziane przez zainteresowane strony, a także pozostają poza ich kontrolą. Warunkiem
odwołania się do siły wyższej jest natychmiastowe powiadomienie drugiej strony w oficjalnym
piśmie, z podaniem informacji dotyczącej okoliczności powstania siły wyższej i jej ustąpienia.
§10. Tajemnica
Dostawca przyjmuje do wiadomości i stosowania, że wszystkie informacje techniczne,
handlowe lub inne dotyczące działalności zamawiającego są informacjami poufnymi
i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do innych celów niż
związane z realizacją umowy, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody zamawiającego,
tak w trakcie trwania umowy, jak również po jej zakończeniu.
§11. Gwarancja i serwis
1.
2.
3.
4.
5.

Dostawca udziela Zamawiającemu …………. lat gwarancji od daty odbioru ostatecznego
na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy.
Dostawca zapewni w okresie gwarancji naprawę serwisową w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia usterki na nr telefonu:………………………….. w godzinach:…………
W razie niemożliwości usunięcia usterki w terminie 24 h Dostawca zapewni sprzęt
zastępczy
Dostawca zapewni wykonanie przeglądów serwisowych na warunkach określonych
w załączniku do umowy
Dostawca zapewni możliwość zakupu części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego
przez okres co najmniej 5 lat po upływie gwarancji.
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§12. Ustalenia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu, właściwym miejscowo sądem będzie sąd w BielskuBiałej.
Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy są:
1)
Oferta, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy.
2)
§1 specyfikacji.
3)
Warunki wykonania przeglądów serwisowych
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

………………………………….

…………………………………..
Zamawiający

……………………………
Dostawca

