ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- UMOWA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII PRODUKCYJNEJ Nr SB/1/2018

zawarta w Rudce dnia ……… 2018 r. pomiędzy:
Styl-Bud s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota, Rudka 14b, 22-100 Chełm
NIP 5632314735, REGON 060244480
kom. 501 132 026, 508 388 188,
e-mail: stylbudchelm@poczta.fm,
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………….
Zwanym-/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej Umowy „Stronami”, zawierają niniejszą Umowę,
o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim
jest DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII PRODUKCYJNEJ, UMOŻLIWIAJĄCEJ
WDROŻENIE TECHNOLOGII ZASTRZEŻONEJ PATENTEM NR 213243 lub równoważnej,
w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu pt.
,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, Oś
Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020, Nr projektu RPLU.03.07.00-060164/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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2. Umowa zostaje zawarta w związku z postępowaniem nr SB/1/2018
przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” (wersja z 19.07.2017 r.) w Umowie o dofinansowanie ww. projektu wraz
z aneksami oraz warunkach zamówienia.
3. Zakres zamówienia jest określony w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,
niniejszej Umowie oraz ofercie Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych
bezpośrednio w umowie stosuje się postanowienia Zapytania ofertowego (wraz
z załącznikami).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do
zrealizowania zamówienia, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów
wymienionych w ust. 3.

1.

2.

3.






§ 2 OŚWIADCZENIA
Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wdrożenia technologii produkcji
tynków cienkowarstwowych (tj. tynków akrylowych, silikonowych, silikatowych i/lub
silikonowo-silikatowych) wraz z recepturą produktu finalnego, wskazanej w opisie
patentowym PL 213243 (numer zgłoszenia 383130) lub równoważnej. W przypadku
gdy przedmiotem oferty Wykonawcy jest technologia równoważna, szczegółowy opis
tej technologii oraz dokumenty potwierdzające jej równoważny charakter względem
technologii opisanej w patencie PL 213243 stanowią załącznik do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentach oraz uznaje go za
prawidłowy i wystarczający dla realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego nią
wynagrodzenia oprócz wykonania dostawy, montaży i uruchomienia linii
produkcyjnej:
przeniesie na Zamawiającego prawo do korzystania z technologii do produkcji tynków
cienkowarstwowych (tj. tynków akrylowych, silikonowych, silikatowych i/lub
silikonowo-silikatowych) wraz z recepturą produktu finalnego;
udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej do korzystania z technologii i zawartej
w niej receptury;
technologia zawarta w licencji nie narusza praw własności intelektualnej innych
podmiotów;
będzie na zasadach odpłatności dostarczać Zamawiającemu przez okres 5 lat
półprodukty do produkcji tynków cienkowarstwowych;
produkt finalny (tynk cienkowarstwowy), będący rezultatem działania linii
i wdrożonej technologii, posiada aktualne aprobaty techniczne i dopuszczenie do
sprzedaży.
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4. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Umowy dokonał inspekcji hali, w której
zamontowana zostanie linia oraz jej otoczenia i nie wnosi w tym zakresie
jakichkolwiek zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza iż:
a) posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby sprzętowe oraz osobowe jak również,
niezbędne uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy,
a w przypadku gdyby okazało się to niezbędne, zapewni na własny koszt udział osób
posiadających stosowne uprawnienia, w tym w szczególności uprawnienia
budowlane/instalacyjne;
b) zawarcie lub wykonanie umowy nie będzie stanowiło naruszenia żadnych praw ani
interesów osób trzecich, w szczególności naruszenia art. 59 lub art. 527 Kodeksu
cywilnego;
c) nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości ani wniosku o ogłoszenie postępowania
restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych przepisów;
d) nie zalega z jakimikolwiek wymagalnymi, bezspornymi zaległościami na rzecz
podmiotów, z tytułu świadczonych przez siebie usług dłużej aniżeli 7 dni roboczych,
jak również nie posiada wymagalnych zaległości podatkowych na rzecz Urzędu
Skarbowego lub innego organu skarbowego oraz zaległości wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
e) posiada pełny zakres informacji niezbędnych dla należytego wykonania zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że:
a) w trakcie realizacji umożliwi umowy wstęp na teren hali Zamawiającemu
i upoważnionym przez Zamawiającego podmiotom, w tym podmiotom uprawnionym
do kontroli procesu inwestycyjnego, oraz że udostępni im niezbędne, wymagane
prawem dokumenty;
b) pokryje koszty mediów, a w szczególności poboru wody, energii elektrycznej,
regularnego wywozu śmieci/nieczystości/odpadów budowlanych, które powstaną
w związku z realizacją zadania/dostawy.

1.
a)
b)
c)

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umową z należytą starannością i zgodnie
z zasadami określonymi w:
Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami;
Ofercie złożonej w ramach postępowania nr SB/1/2018;
Umowie.
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2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy stosować się do wytycznych
Zamawiającego.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) protokolarnego przejęcia fragmentu hali produkcyjnej od Zamawiającego,
niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni przed
dostawą;
b) dostawy linii technologicznej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
położonego w granicach administracyjnych miejscowości Okopy Kolonia, działka nr
214/3, gmina Dorohusk, powiat chełmski, gdzie nie jest prowadzona statutowa
działalność Zamawiającego;
c) dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia linii w hali produkcyjnej;
d) przeprowadzenia rozruchu testowego linii produkcyjnej, polegającego na próbnym
wyprodukowaniu 30 wiader tynku, o wadze 25 kg każde, z surowców dostarczonych
przez Wykonawcę;
e) przeszkolenia 4 pracowników Zamawiającego z obsługi linii;
f) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych linii technologicznej najpóźniej w dniu
podpisania protokołu odbioru z realizacji umowy;
g) usunięcia wad linii stanowiącej przedmiot umowy albo wymiany dotkniętego wadą
elementu/-ów, wchodzącego/-ych w skład linii, stwierdzonych w protokole odbioru
z realizacji umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że urządzenie będzie fabrycznie nowe. Linia, jak i wchodzące
w jej skład elementy, nie mogą nosić śladów używania ani uszkodzenia.
5. Przedmiot Umowy został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi UE, posiada
certyfikat zgodności wystawiony przez producenta oraz oznaczenie CE.
6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę, przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy oraz na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania, właściwego składowania
i zabezpieczenia przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich wszystkich urządzeń
i materiałów wykorzystywanych przy realizacji umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego i ponosi za nie odpowiedzialność.
8. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy ponosi wyłączną
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących w hali instalacji,
gdzie montowana będzie linia oraz terenie przylegającym do hali, w zakresie
wykorzystywanym do realizacji umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w miejscu realizacji umowy
należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się
na terenie urządzeń i utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym. Po
zakończeniu realizacji umowy Wykonawca uporządkuje wykorzystywany przez siebie
teren w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego umowy.
10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym
w terminie co najmniej 3 dni przed jego faktycznym rozpoczęciem.
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11. Załącznikami do protokołu końcowego będą w szczególności atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i dokumenty gwarancyjne.
12. W razie uszkodzenia lub zniszczenia miejsca wykorzystywanego przez Wykonawcę na
potrzeby realizacji umowy, Wykonawca naprawi je, doprowadzi do stanu
poprzedniego lub wypłaci Zamawiającemu kwotę pokrywającą równowartość szkody.
13. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej do korzystania z technologii
do produkcji tynków cienkowarstwowych wraz z recepturą produktu finalnego,
opisanej w ...............
14. W ramach udzielonej licencji Zamawiający jest uprawniony do korzystania z
technologii na terenie województwa lubelskiego.
15. Licencja ma charakter wyłączny. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania
licencji innym podmiotom.
16. Zamawiający będzie korzystał z technologii w jednym zakładzie produkcyjnym.
17. Udzielenie licencji następuje na okres 5 lat od dnia wykonania zamówienia (dostawy).
Po upływie w/w okresu będzie ona nieodpłatnie przedłużana przez Wykonawcę pod
warunkiem osiągnięcia przez Zamawiającego rocznego obrotu z tytułu zakupu od
Wykonawcy lub innego, uzgodnionego przez strony podmiotu, półproduktów do
produkcji mokrych mas tynkarskich na poziomie nie mniejszym niż 300.000 zł
(brutto). W przypadku nieosiągnięcia w/w obrotu umowa o udzielenie licencji będzie
mogła zostać rozwiązana przez Wykonawcę za 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
18. Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie dokumenty i elementy niezbędne do
realizacji produkcji najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru dostaw. Wykonawca
udostępni Zamawiającemu wszelką niezbędną wiedzę konieczną do zastosowania
objętej licencją technologii.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
3.

§ 4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
protokolarnego przekazania fragmentu hali Wykonawcy, niezbędnego do realizacji
przedmiotu umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni przed dostawą
zaakceptowania proponowanego przez Wykonawcę sposobu ustawienia linii
technologicznej;
zabezpieczenia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy;
przystąpienia do odbioru umowy;
zapłaty umówionego wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych
w umowie;
współpracy z Wykonawcą z trakcie realizacji umowy.
Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest
Piotr Surowiec – wspólnik.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie hali i w obszarze znajdującym się wokół niej, wykorzystywanym przez
Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy.
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§ 5 TERMINY I REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu umowy niezwłocznie po
jej podpisaniu i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2018 roku, z tym że dostawa linii
technologicznej do hali produkcyjnej powinna nastąpić w terminie do dnia .............
(wskazany w ofercie Wykonawcy).
2. Wydzielony fragment hali produkcyjnej zostanie protokolarnie przekazany
Wykonawcy po uzgodnieniu przez Strony planu organizacji prac.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany w następujących przedziałach czasowych:
a) do dnia .........., ale nie później niż do dnia 26 listopada 2018 r. : Etap I – dostawa;
b) od 27 listopada do 11 grudnia 2018 r.: Etap II – montaż i instalacja;
c) od 12 do 31 grudnia 2018 r.: Etap III – przeszkolenie pracowników, rozruch testowy,
wyprodukowanie testowej partii tynku i protokolarny odbiór umowy.
4. Instalacja zostanie przeprowadzona przez wykwalifikowaną obsługę serwisową
Wykonawcy. Wykonawca zapewni też wymagane oprzyrządowanie i narzędzia do
montażu urządzeń.
5. Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie
umożliwiającym samodzielną obsługę linii.
6. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu
odbioru umowy, w którym nie stwierdza się wad oraz wydane zostały wszystkie
elementy technologii do produkcji tynków cienkowarstwowych wraz z recepturą
(umowa licencji wyłącznej do korzystania z technologii i receptury).
7. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie umowy.

1.
a)
b)
2.

3.

§ 6 ODBIORY UMOWY
Strony zgodnie postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów:
odbiór testów produkcyjnych;
odbiór końcowy z realizacji umowy.
Protokolarny, końcowy odbiór przedmiotu Umowy, nastąpi po uruchomieniu linii
i wykonaniu prób produkcyjnych, które będą zgodne z parametrami produktu
docelowego.
W czynnościach odbiorowych będą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz
Zamawiającego.

§ 7 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie
z ofertą z dnia …………………….., w wysokości: ……….….. netto, słownie: …………. brutto:
………………………………. słownie:……………………
2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w następujący sposób:
Dostawa - …..netto/…brutto
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Montaż linii – …netto/….brutto
Przeszkolenie pracowników zamawiającego – …netto/…brutto
Rozruch testowy wraz z wyprodukowaniem testowej partii tynku – …netto/…brutto
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie:
a) faktury zaliczkowej – w wysokości 50% wartości zamówienia netto, wystawionej
najwcześniej w dniu podpisania umowy, płatnej do 30 dni od wystawienia,
na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę;
b) faktury końcowej – w pozostałej części, płatnej do 30 dni od wystawienia faktury.
§ 8 GWARANCJA i RĘKOJMIA
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres
......... miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego.
2. Dostawca zapewni przez czas trwania okresu gwarancyjnego nieodpłatny serwis
gwarancyjny linii technologicznej.
3. W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni
bieżącą pomoc w eksploatacji zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania
informacji (telefonicznie, mailowo) na temat funkcjonowania (pracy) urządzeń
składających się na przedmiot zamówienia oraz usuwanie wszelkich wad
stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w okresie
gwarancji.
4. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w najkrótszym możliwym
czasie, nie dłuższym jednak niż 4 dni robocze.
5. Usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od
uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Dostawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych
przez okres co najmniej 5 lat od upływu okresu gwarancyjnego.
8. Zgłoszenie konieczności napraw, o którym mowa w ust. 3, dokonywane będzie
pisemnie, telefonicznie lub poprzez e-mail, na adres Wykonawcy.
9. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 i 4 Zamawiający może
zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii
telefonicznie, faksem, pisemnie lub poprzez e-mail we wszystkie dni tygodnia.
11. Naprawa linii/urządzeń odbywać się będzie w miejscu montażu linii technologicznej.
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12. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio
wydłużają okres gwarancji.
13. Wykonawca zobowiązuje do wykonania nieodpłatnych przeglądów okresowych
(zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego urządzenia) 1 raz w roku
w okresie obowiązywania gwarancji.
§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części
niewykonanej – poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym – w sytuacji
kiedy:
1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy lub jej
części i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni;
4) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14
dni, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego;
5) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy, a w szczególności
z dokumentacją techniczno-projektową i pomocniczą i pomimo wezwania przez
Zamawiającego nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót
zgodnie z Umową;
6) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z Umowy lub przepisów prawa.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne
przewidziane niniejszą Umową.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według
stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace do momentu przekazania wydzielonego
fragmentu hali Zamawiającemu;
3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca;
4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu będącego
własnością Zamawiającego urządzenia i materiały przez niego dostarczone bądź
wzniesione;
5) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i do zapłaty
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wynagrodzenia za prace wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za
nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy;
6) zapłaty kar umownych zgodnie z § 15 na rzecz Zamawiającego.

1.
2.
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 10 KARY
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy;
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu
realizacji kolejnego etapu przedmiotu Umowy;
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
w okresie gwarancji i rękojmi;
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 – w przypadku
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego
określone w Umowie kary umowne na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przewyższających wysokość kar umownych.
Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego kar umownych.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej od
wszelkich ryzyk w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej równowartości Umowy przez cały okres
realizacji zamówienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy.
W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed
wygaśnięciem dotychczasowego.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do
wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.
Ubezpieczenie transportowe na potrzeby niniejszej Umowy Wykonawca zapewni na
swoich warunkach i na własny koszt, przy czym wartość ubezpieczenia urządzeń
stanowiących przedmiot Umowy będzie wynosić 110% ich wartości umownej.
Ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego po
protokolarnym odbiorze w zakładzie Zamawiającego.
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6. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem Umowy, aż do faktycznego jej zakończenia, stwierdzonego
w protokole końcowym.
7. Żadna ze Stron nie jest uprawniona bez pisemnej zgody drugiej Strony do
przekazywania osobom trzecim informacji wynikających z niniejszej Umowy, o ile co
innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń
odszkodowawczych osób trzecich, z tytułu naruszenia praw patentowych, praw do
nazwy handlowej, lub praw do wzoru przemysłowego, powstałych w wyniku
użytkowania urządzenia objętego przedmiotem umowy.
9. W przypadku, gdy podmiot trzeci wniesie/skieruje roszczenie lub oskarżenie wobec
Zamawiającego o naruszenie jej praw, Wykonawca niezwłocznie podejmie kroki
prawne oraz faktyczne zmierzające do uchylenia odpowiedzialności Zamawiającego
wobec osoby trzeciej, przy czym Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność
prawną jak i finansową, jaka mogłaby z tych roszczeń, bądź oskarżeń wyniknąć.
W przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę lub koszty w wyniku roszczeń osób
trzecich z powyższych tytułów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia
Zamawiającemu tej szkody i zwrotu tych kosztów, w jednym i drugim przypadku
w pełnej wysokości.
10. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do stosowania
właściwych oznaczeń graficznych wraz informacją o współfinansowaniu projektu ze
środków UE. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji
elektronicznej.
§12 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks).
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu zakończenia umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiany terminu płatności;
d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, zmiany umówionego zakresu zamówienia);
e) zmian w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie;
f) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej prowadzenie prac zgodnie
z Umową.
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§ 13
Spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, właściwe merytorycznie.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 16
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1. załącznik nr 1 – wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty, stanowiący część
składową oferty z dnia .....2018 roku;
2. załącznik nr 2 – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
3. załącznik nr 3 - harmonogram realizacji umowy.

………………………………..
Zamawiający

Miejscowość, dnia….

………………………………..
Wykonawca
Miejscowość, dnia….
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