Załącznik nr 3 do SIWZ:
Nr 2/IP/2021
U M O W A NR ……………………/2021
zawarta w Malborku, dnia z dn. …………………… 2021 r. pomiędzy:
ELEWARR Sp. z o.o. Al. . Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa
Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72; 82-200 Malbork
NIP 526-030-02-79; REGON 011074010, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS
0000102377 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 143 010 500 PLN wpłacony w całości;
Adres do korespondencji:
ELEWARR Sp. z o.o.
ul. Daleka 72, 82-200 Malbork,
w imieniu i na rzecz której działa na podstawie pełnomocnictwa:
1………………………………………………….– Dyrektor Oddziału
2. ……………………………………………….. – Księgowy Oddziału
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
Firmą: …………………………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………. | REGON: ………………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem: KRS: ………………, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………..,
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………….
Reprezentowaną przez ……………………………………………………… , w imieniu którego działa
…………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy: „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na
wykonaniu kompleksowej wymiany transportera taśmowego o długości ~80 mb, znajdującego

się w pomieszczeniu Elewatora Pieniężno na wysokości ósmego piętra i biegnącego pod
zadaszeniem komór 9 (galerią) na dwa przenośniki łańcuchowe (typ redler), z których każdy
ma mieć długość 42 mb, obejmującej demontaż transportera taśmowego TR3, oraz zakup,
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dostarczenie i wykonanie pełnego montażu (wraz ze stacjami początkową i końcową) oraz
uruchomieniem nowych przenośników łańcuchowych ( typ redler) (dalej: Przedmiot Umowy).
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
i

stanowi jej integralną część oraz na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia

…………...2021 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wyłącza się obowiązywanie
punktu VII (termin wykonania zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.

Przedmiot Umowy w zakresie kompleksowej wymiany transportera taśmowego na dwa
przenośniki łańcuchowe typu Redler o długości 42 m (R3) - oznaczonego w schemacie
technologicznym TR3:

2.1 Demontaż istniejącego transportera taśmowego oznaczonego w ciągu transportowym elewatora TR2.
a) Złożenie zdemontowanych elementów transportera taśmowego, będącego przedmiotem zamówienia
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
b) Utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie
Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego.
2.2 Wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie nowych redlerów

- zgodnie z parametrami

technicznymi wskazanymi w § 3 - opis techniczny, niniejszej umowy, w tym:
a)

Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi
opłatami celno-granicznymi.

b)

Elementy przyłączeniowe, nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, należy
pokryć farbą podkładową i nawierzchniową.

c) Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne
zamontowanych redlerów . Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.
- poprawny wynik wykonanych prób funkcjonalnych i technologicznych, warunkuje przystąpienie
Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.
d)

Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem
zamówienia.

2.3 Przeszkolenie przez Wykonawcę, pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz
bieżących napraw dostarczonego i zamontowanych redlerów będących Przedmiotem Umowy.
2.4 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:
a) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
b) karta gwarancyjna,
c) wszystkie niezbędne atesty.
3.

Opis techniczny zamówienia - parametry redlerów R3 będących Przedmiotem Umowy:

a)

przenośniki zgarniakowe typu redler;
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b)

ilość redlerów: 2 sztuki;

c)

długość redlera: 42,00 mb;

d)

wydajność redlera: 120 t/h / dla pszenicy o wilgotności 15%/ i gęstości materiału 0,75t/m3;

e)

wyposażone w czujnik ruchu i przepełnienia oraz w wizjery boczne;

f)

wyposażone dodatkowo w kubełki zbierające materiał ze stacji napędowej (wersja
samoczyszcząca);

g)

dna przenośników wyłożone tworzywem PEHD 1000 o grubości minimum 10 mm;

h)

koryta wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 3 mm, a stacji min. 4 mm;

i)

stacje i koryta wyposażone w rolki powrotne;

j)

wyposażone w koryto łukowe;

k)

posadowienie na wysokości ± 2,20 m powyżej posadzki;

l)

urządzenia pyłoszczelne;

m) prędkość liniowa łańcucha: max. 0,55 m/s;
n)

motoreduktor w korpusie płaskim montowany bezpośrednio na wale o współczynniku bezpieczeństwa
minimum: 1,5;

o)

szybry (zasuwy) sterowane mechanicznie: 8 sztuk wraz z kształtką
- wykonane z blachy ocynkowanej
- podłączenie do komór: K16, K19, K21, K24, K26, K29, K31, K34 rurami fi 250 mm o dł. 2,8 mb.

p)

- szybry (zasuwy) sterowane elektrycznie motoreduktorem: 13 sztuk wraz z kształtką
- podłączenie do komór: K17, K20, K22, K25, K27, K30, K32, K35 rurami fi 250 mm o dł. 2,5 mb;
- podłączenie do komór: K18, K23, K28, K30 rurami fi 250 mm o dł. 2 mb;

l) zasuwy podredlerowe:
- wykonane ze stali ocynkowanej,
- sterowane motoreduktorem montowanym bezpośrednio na wale
- wewnętrzne światło zasuwy 400 x 600 [mm]
- wyposażone w czujniki indukcyjne 24V
- urządzenia pyłoszczelne
- płyta odcinająca zasuwy powinna tworzyć jedną płaszczyznę z dnem przenośnika, wyłożona
tworzywem PEHD 1000 o grubości min. 10 mm., uszczelniona obustronnie
- koszyki pod zasuwami wyposażone w króćce fi 250.
ł) rury zsypowe: fi 250 mm o grubości min. 3 mm;
m) zasilanie redlera: silnik o mocy: min.: 11 kW - max.: 15 kW;
n) wymiary dostosowane do wymaganej wydajności redlera będącego przedmiotem zamówienia
- przy uwzględnieniu rozmiarów istniejącego pomieszczenia.
Zastrzeżenie: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora
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o)

łańcuch transportowy o parametrach:

- łańcuch stalowy;
- płaskownik [mm]: 60/8 (60 – wysokość; 8 – grubość);
- podziałka [mm] 160;
- parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do redlerów będących przedmiotem zamówienia
należy dostosować do wymaganej wydajności parametrów redlerów (wskazanego w punkcie II,
pkt 3 litera d) SIWZ.
Wymaga się zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących posiadanie funkcji samooczyszczenia
koryt redlera (montaż tzw. kubełków zgarniających w ogniwach ) w trakcie

transportu zboża i

rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż

i rzepaku.

3.2 Zakres prac elektrycznych:
a/ Wykonanie szafy siłowej i sterowniczej ( na poziomie przenośnika) dla redlerów R3 i R4
i 13 zasuw elektrycznych w wersji IP54.
b/ Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej do redlerów R3 i R4 i 13 silników zasuw, podpięcie do szafy
siłowej i silników.
c/ Zakup , montaż i podłączenie 15 wyłączników remontowych w obudowie IP 56.
d/ Wykonanie instalacji do sterowania redlerami R3 i R4 i 13 zasuwami oraz podpięcie do zacisków
w szafie sterowniczej
e/ Wykonanie zasilania szafy siłowo –sterowniczej dla redlerów R3 i R4 i 13 zasuw.
f/ Wykonanie instalacji wyrównawczej.
g/ Zakup sterownika Siemens S7-1200 i wykonanie oprogramowania sterownika.
h/ Zakup i wykonanie oprogramowania panelu operatorskiego Siemens 7 cali.
i/ Wykonanie synoptyki redlerów i zasuw na panelu.
j/ Uruchomienie silników redlerów i zasuw z automatyką.
l/ Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
ł/ Wykonanie pomiarów elektrycznych.
m/ Przeprowadzenie szkoleń pracowników.
4.

Wymagania dla Wykonawcy

4.1 Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:
a) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
b) bez wcześniejszej eksploatacji.
4.2 Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy uwzględniając wymogi BHP oraz wymogi
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR
O/Malbork.
5.

Zakres prac dla Wykonawcy
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5.1 Demontaż istniejącego transportera taśmowego - zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy.
5.2 Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 2 od pkt. 2.2 do
pkt. 2.4 włącznie - niniejszej umowy.
Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają § 1, pkt. 2 6.

Zakres prac dla Zamawiającego

6.1 Przygotowanie i przekazanie miejsca montażu Przedmiotu Umowy.
6.2 Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR O/Malbork.
6.3 Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy.
6.4 Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy.
6.5 Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą: Kierownik Elewatora Pieniężno
- Marcin Maciejewski tel. 691958006, i magazynier - Walerian Butkiewicz 55 243 92 58; Adres email:
pieniężno@elewarr.com.pl; mmaciejewski@elewarr.com.pl
§2
Wartość Przedmiotu Umowy
1.

Strony zgodnie ustalają cenę ryczałtową za wykonanie Przedmiotu Umowy w Elewatorze Pieniężno
- opisany w §1 ust. 2, niniejszej umowy na - kwotę netto ………………. PLN (słownie złotych:
………………………………………………………………………………), cena zostanie powiększona
o należny podatek VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury.
Na dzień zawarcia Umowy stawka VAT wynosi 23%, a tym samym cena brutto wynosi
…………………. PLN (słownie złotych: ………………………………………………….

2.

);

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy należne na
podstawie § 4 zmieni się zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. Jeżeli w dniu wystawienia
faktury zaistnieje ustawowe zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od
towarów i usług lub nastąpi zaniechanie jego poboru, albo jego stawka ulegnie zmniejszeniu wypłacone
wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.
§3
Rozliczenia i wpłaty

1. Rozliczenie i zapłata za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę faktur VAT, zgodnie z ust 2. Zapłata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty
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otrzymania

faktur

przez

Zamawiającego,

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

w

banku:

………………………….. numer konta: …………………………………………………………………
2. Strony Umowy ustaliły, że płatność kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 zostanie zapłacona przez
Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokołu odbioru przez obie Strony niniejszej Umowy;
3. Strony umowy ustaliły wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki ze
strony Zamawiającego równą wartości ustawowej odsetek za opóźnienie.
4. Własność wszystkich urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy, w szczególności przenośników
łańcuchowych typu redler, przechodzi na własność Zamawiającego po zapłacie całości ceny, o której
mowa w § 2 ust 1.
§4
Terminy realizacji
1.

Ustala się terminy wykonania umowy i zakończenia wszystkich prac stanowiących Przedmiot Umowy
(łącznie z montażem) na dzień: ……………..2021 r. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia
gotowości do końcowego odbioru prac najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zakończenia prac.

2.

Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadku porozumienia stron, które wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie Przedmiotu
Umowy, jeżeli powstało ono na skutek działania siły wyższej. Jako przyczyny siły wyższej uznaje się
te okoliczności, które powstały z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych przez Strony,
w szczególności takich jak: wojna, wewnętrzne niepokoje ( w tym blokady dróg), powodzie, pożary,
trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie, stany nadzwyczajne i wyjątkowe, wydanie decyzji nakazujących
zaprzestanie lub zawieszenie działalności przez Wykonawcę, trudności w transporcie krajowym i inne
katastrofy. O zaistnieniu siły wyższej oraz o zakończeniu jej występowania Wykonawca niezwłocznie
zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W takim przypadku termin realizacji
niniejszej Umowy, wskazany w ust. 1, ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonanie niniejszej
Umowy przez Wykonawcę było niemożliwe lub wielce utrudnione z powodu działania siły wyższej
(okres od dnia powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej do dnia powiadomienia Zamawiającego
o zakończeniu działania siły wyższej).
§5
Wykonanie umowy

1.

Obowiązki Wykonawcy:
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a)

Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności
z wymogami Zamawiającego.

b)

świadczenie prac będących Przedmiotem Umowy opisanych

§ 1 ust. 2 z użyciem własnych

zasobów, materiałów, narzędzi i czynności.
c)

Dozór nad pracami w zakresie bhp i p.poż;

d)

Wykonawca

zamówienia

jest

zobowiązany

do

wykonania

niezbędnego

zabezpieczenia

prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
e) Wykonawca może w wykonywaniu Przedmiotu Umowy posłużyć się podmiotem trzecim wyłącznie
na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wraz
z podaniem informacji o zakresie prac podwykonawcy oraz przysługującym mu wynagrodzeniu.
f) w wypadku, o którym mowa w lit. e) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną
odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.
g) Postanowienia umowy, a w szczególności obowiązki Wykonawcy odnoszą się także do
podwykonawcy i pracowników podwykonawcy.
h) W umowach z podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w tych
umowach za zakres prac wykonywanych przez podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia
przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie.
i) Podwykonawca, nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami.
j) Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, zagrożenia
dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może, po wyznaczeniu
Wykonawcy dodatkowego, 7-dniowego terminu, ograniczyć zakres prac jeszcze nie wykonanych
przez Wykonawcę i zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co
nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu
art. 480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu
powinno zostać sporządzone na piśmie z podaniem przyczyny, oraz wysłane na adres siedziby
Wykonawcy

oraz

poczta

elektroniczną.

W

takim

przypadku

Wykonawcy

przysługuje

wynagrodzenia za urządzenia oraz prace już wykonane.
2. Obowiązki Zamawiającego:
a)

przygotowanie i przekazanie Wykonawcy obiektu;

b)

terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy;
§6
Odbiór robót

1.

Zgłoszenie odbioru następuje na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się formę ustną).
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2.

Na zakończenie odbioru strony sporządzą pisemny protokół odbioru robót, który określi stan
i potwierdzi prawidłowe przyjęcie Przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do końcowego odbioru
Przedmiotu

Umowy, który powinien

być odebrany przez

Zamawiającego po uprzednim

przeprowadzeniu przewidzianych aktualnymi przepisami prób i sprawdzeń.
4. Strony przystąpią do odbioru i podpisania protokołu nie później niż do 5 dni roboczych od daty
powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru.
5. Wyjątek stanowi sytuacja niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8, i w takich
okolicznościach roboty nie są odbierane.
6. Protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę, sprawdzone i podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
7. Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu bez uwag.
8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót będzie w szczególności:
a) Zakończenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy bez uwag,
b) Przedłożenie przez Wykonawcę kopię karty przekazania odpadów, certyfikatów, aprobat
technicznych i atestów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy (jeśli są takie wymagane),
c) Uporządkowanie przez Wykonawcę terenu prac.
9. Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonych prac, winno być uzasadnione poprzez
określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy wskazówek. Odmowa odbioru z powodu niewłaściwego
wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego
usunięcia wady na swój koszt, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 14 dni. W razie nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do ich
usunięcia we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

po

uprzednim

bezskutecznym

upływie

dodatkowo

wyznaczonego

w tym celu terminu.
§7
Gwarancja
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy w następującym zakresie:

1.1 Wykonawca udziela gwarancji na zainstalowaną technologię na okres 2 lat.
1.2 Wykonawca udziela gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne, wykonane w trakcie realizacji całego
Przedmiotu Umowy na okres 5 lat.
2.

W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie użytkowania Przedmiotu Umowy

3.

W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie Przedmiotu Umowy
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zgodnie z wymaganiami technicznymi (tj. zgodnie z kartami gwarancyjnymi) - z zastrzeżeniem, że
jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie
przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z
tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania gwarancji.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych
wadach i usterkach. W sytuacji, w której usunięcie wady lub usterki nie jest możliwe oraz gdy
Zamawiający po raz drugi zgłosi wystąpienie takiej samej wady lub usterki a uprzednia naprawa nie
przyniosła rezultatu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy lub
jego części na nowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni.

5.

W razie dokonania znaczącej naprawy lub wymiany na nowy Przedmiotu Umowy lub jego części, okres
gwarancji określony w § 7 ust. 1 pkt. 1.1 niniejszej umowy, biegnie na nowo odpowiednio dla całości
lub części Przedmiotu Umowy.

7.

Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ich ujawnienia.

8.

Zamawiający może usunąć lub zlecić usunięcie wad, w tym wymianę Przedmiotu Umowy lub jego
części na nowy, w zastępstwie Wykonawcy, nieusuniętych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4
niniejszej umowy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego, 7-dniowego
terminu.
Wszelkimi kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad i usterek, Zamawiający obciąży
Wykonawcę.
§8
Kary umowne

1.

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy bez winy Zamawiającego lub w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % wartości Przedmiotu Umowy brutto.

2.

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bez winy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości Przedmiotu Umowy brutto.

3. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bez winy
Zamawiającego, to zobowiązuje się on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10%
wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
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§9
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji niedotrzymania terminów
realizacji, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na
piśmie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszego niż 14 dni.

2.

Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku istotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu Umowy, oraz w przypadku jej wykonania w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową
i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu ich
wykonania, nie krótszego niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3.

Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku realizacji przez
Zamawiającego swoich zobowiązań umownych tj.: opóźnienia w realizacji płatności na rzecz
Wykonawcy, bezzasadnej odmowy podpisana protokołów odbioru bądź bezzasadnej odmowy
przystąpienia do odbioru.

4.

Prawo odstąpienia może być przez Zamawiającego wykonywane do dnia ………...2021 r.

5.

Strony mogą odstąpić od umowy w innych wypadkach, o których mowa w kodeksie cywilnym.
§ 10
Poufność

1. Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie, w tym szczegóły finansowe są
poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich.
2. Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź współpracownikom Stron, którym
dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy i którzy zostaną
zobowiązani do zachowania poufności. Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby informacje poufne
nie były udostępniane osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak i ich współpracowników
z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.
3. Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji jej przedmiotu.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za nieuprawnione ujawnienie
informacji poufnych przez Wykonawcę, jego współpracowników lub pracowników w wysokości 15 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy za każde nieuprawnione ujawnienie.
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§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

2.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

3.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części umowy innym osobom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcia właściwemu sądowi
powszechnemu dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

6.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający
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