WZÓR UMOWY

MESKO Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Skarżysku-Kam., 26-111, ul. Legionów 122,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
w Kielcach pod numerem KRS 0000041811, posiadająca NIP: 663-000-20-96, REGON
290539889, kapitał zakładowy 27.707.598,00 PLN, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………….

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa,
montaż i uruchomienie : dwóch automatów do kontroli masy pocisków” zgodnie z ofertą
Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
§ 2 Zakres umowy
Zakres umowy obejmuje wykonanie nw. prac:
1. Wyprodukowanie i sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego urządzeń będących
przedmiotem umowy,
2. Transport urządzeń będących przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego na koszt
Wykonawcy, na adres:
MESKO S.A.
ul. Ekonomii 8
26 – 110 Skarżysko – Kamienna,
3. Montaż i uruchomienie urządzeń będących przedmiotem umowy przez Wykonawcę
w miejscu instalacji,
4. Szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę;
zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą Załącznikiem nr 1 do umowy.
§3 Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania umowy ustala się na maksymalnie 60 dni od dnia obustronnego podpisania
umowy.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia
od umowy. Zamawiający i Wykonawca zachowują uprawnienia do odstąpienia od niniejszej
Umowy również w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Wyznaczenie
dodatkowego terminu nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych.
§4 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie … zł netto (słownie
złotych:…) płatne w terminie 45 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Do określonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty przewidziane niniejszą umową i nie podlega
podwyższeniu.
2. Ustalone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest stałe, niezmienne
i obejmuje wszystkie prace przewidziane w § 2, przedstawione w ofertach podpisanych przez
Wykonawcę oraz inne niewymienione w ofertach, a niezbędne do osiągnięcia celu będącego
przedmiotem umowy.
3. Wykonawca nie może żądać innego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy, chyba,
że strony umówią się w formie pisemnej o dodatkowe prace i/lub wynagrodzenie na podstawie
aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Należności dla Wykonawcy będą przekazane na rachunek w ………………………………
………………………………………………………………………………………………..
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 663-000-20-96.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………...
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu przedstawiciela
Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie.
§5 Odbiory
1. Prawidłowość działania urządzenia zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego
w formie protokołu odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
2. W toku czynności odbioru końcowego urządzeń, w szczególności nastąpi:
a)
pierwsze, próbne uruchomienia i obserwacja pracy przez okres około 2h,
b)
całkowite wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzeń i obserwacja pracy przez okres
około 2h,
c)
przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób spośród personelu Zamawiającego
w zakresie obsługi i zasad korzystania z urządzeń,
d)
przekazanie przez Wykonawcę instrukcji obsługi w języku polskim oraz wszelkich
niezbędnych dokumentów towarzyszących, tj.: deklaracja zgodności WE, instrukcja
BHP, karta gwarancyjna, schemat elektryczny,
e)
przekazanie przez Wykonawcę wystawionego i podpisanego Dokumentu Gwarancyjnego
Urządzenia, zawierającego oświadczenie gwarancyjne (Karta Gwarancyjna)
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego urządzeń zostanie stwierdzone, że przedmiot
odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia montażu lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad,
bez względu na ich rodzaj, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad
lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.
4. Za prawidłowe wykonanie umowy uznaje się datę i godzinę odbioru końcowego, stwierdzoną w
protokole odbioru końcowego urządzeń. W przypadku odbioru warunkowego, o którym mowa w
ust. 3, za wykonanie umowy uznaje się datę i godzinę protokolarnego stwierdzenia usunięcia
wad.
§6 Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na
warunkach określonych w umowie.
2. Przystąpienia do odbioru wykonanych robót zgłoszonych do odbioru, w terminie 5 dni
od daty zgłoszenia Umożliwienia Wykonawcy korzystania nieodpłatnie z obiektu i czynników
energetycznych, wózka widłowego z operatorem oraz wody dla celów związanych z wykonaniem
robót w miejscu montażu urządzenia.
3. Wskazanie miejsca składowania materiałów i sprzętu Wykonawcy oraz pomieszczenia
dla pracowników Wykonawcy dla celów socjalnych w miejscu montażu urządzenia.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wewnętrzne regulaminy i instrukcje w zakresie działań
przeciwpożarowych.
5. Zamawiający przeprowadzi szkolenie p.poż. pracowników Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
terminu szkolenia z Komendantem Zakładowej Służby Ratowniczej MESKO S.A.
§ 7 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami i normami.
2. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane
z realizacją Umowy, w szczególności za uszkodzenie ciała oraz ponosi odpowiedzialność za
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prac montażowych zgodnie
z przepisami BHP i p.poż.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wewnętrzną instrukcją Zamawiającego Nr
3/2017 (Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo na terenie MESKO S.A. w
Skarżysku-Kamiennej) oraz do jej przestrzegania, jak również wykonania nakładanych przez nią
obowiązków. Instrukcja Nr 3/2017 stanowi integralny załącznik do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przeprowadzenia szkolenia przeciwpożarowego
swych pracowników wg zasad i norm obowiązujących w MESKO S.A.
5. Zapewnienia materiałów i urządzeń, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
odpowiadających co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych przy realizacji
umowy.
6. Utrzymania porządku w miejscu montażu urządzenia, a po zakończeniu robót przekazania terenu w
stanie wolnym od odpadów powstałych przy pracach montażowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w
związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem Umowy.
§8 Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy w formie kar umownych.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1.1. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
za każdy dzień opóźnienia.
1.2. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia
uzgodnionego z Wykonawcą na usunięcie wad.
1.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
1.4. Łączna wysokość kar naliczonych zgodnie z §8 ust. 1.1., ust. 1.2., ust. 1.3. jest ograniczona
do wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Uprawnienia z tytułu kar umownych mogą być wykonywane niezależnie od innych uprawnień
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i niniejszej umowy.
§ 9 Ubezpieczenia
1. W okresie ważności niniejszej umowy Wykonawca będzie na własny koszt objęty ochroną
ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie będzie uwarunkowane
zdarzeniami i będzie ono pokrywać wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę i jego
podwykonawców w toku wykonywania przez niego zobowiązań w ramach niniejszej umowy.
2. Z chwilą podpisywania niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię
certyfikatu polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy.
3. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy powinna zachować swoją ważność przez cały okres
realizacji umowy.
§ 10 Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres
…… oraz rękojmi liczonej od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zgodnie z
obowiązującymi przepisami Kodeksy cywilnego.
2. W ramach w/w gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wszelkich wad i usterek w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji uznanych
przez Wykonawcę, względnie pisemnej odmowy usunięcia wad z podaniem przyczyny tej
odmowy. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji faksem lub e-mailem.
3. W przypadku nie wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji w ustalonym terminie,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, niezależnie od sankcji określonych w § 8 pkt. 1.2.
4. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, strony podejmą próbę wyjaśnienia
zasadności reklamacji i uzgodnienia stanowisk z udziałem wspólnie powołanego niezależnego
rzeczoznawcy.
5. W przypadku nie uzgodnienia stanowisk w powyższym trybie w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez strony opinii rzeczoznawcy znajduje zastosowanie tryb rozstrzygnięcia sporu
przewidziany postanowieniem § 12 ust 2.

§11 Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”),
znajdującym się w ogłoszeniu.
2. Zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i aby
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.
4. Dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje oraz
w stosunku do Zamawiającego, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów RODO.
5. Przekazywane przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych
z realizacją niniejszej Umowy.
§ 12 Inne
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu uzgodnionego przez obie
strony pod rygorem nieważności.
2. Spory jakie mogą wyniknąć miedzy stronami podlegają orzecznictwu Sądu właściwego
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

