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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

UMOWA
w RAMACH REALIZACJ! PROJEKTU,,UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO-

RozllczE N loWEGo D LA N l E KTónvcn sE KTo RóW l N FRASTRU KTu RALNYCH oRAz
DzIAŁALNoścl pRosuMENcKI EJ"

Zawarta w dniu ....ŻoL4 roku W Gliwicach między:

Regionalną lzbą Przemyslowo_Handlową w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, kod' poczt' 44-

1oo, ul. Zwycięstwa 36, posiadającą numer NlP 63t-o0-24-966, REGON 003505344,

zarejestrowaną pod numerem KRs 0000047o24, reprezentowaną przez:

Wiktora Pawlika - Prezesa lzby

Jerzego Cieślara - Wiceprezesa lzby,

zwaną dalej,,Zamawiającym" l ub,,Stroną",

a

z siedzibą W...............'', kod. poczt. ........, U|. ., posiadającą numer

NlP ...............'., REGoN '., zarejestrowaną pod numerem KRs ..........

reprezentowaną przezi

zwaną w dalszej części,,Wykonawcą" lub,,Stroną".

Strony niniejszej Umowy postanawiają, co następuje:

5r
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa urządzeń i oprogramowanla do

laboratorlum nowoczesnych liczników i elektroniki dla realizacji projektu ,,Utworzenie

centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz

działalności prosumenckiej", w ramach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

2007-2013, Poddziałania 5.L Wspieranie powiqzań kooperocyjnych o znoczeniu

ponadregionalnym, wspołfinonsowanego przez lJnię Europejskq z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia do laboratorium

nowoczesnych liczników i elektroniki zwane w dalszej części Umowy ,,Urządzeniami",

których szczegółowa ilość oraz specyfikacja określona została w Załączniku nr 1 do

niniejszej Umowy.

,, Utwo rzen ie centru m pom iarowo-rozl icze n iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałaIności prosumenckiej''
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Sz
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń do dnia 30,o9'201'4 roku, do miejsca

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Zamawiającego W formie

telefonicznej lub elektronicznej (e-mail) w trakcie realizacji Umowy nie później niż na 3
dni przed dniem realizacji dostawy.

Transport Urządzeń do miejsca dostawy określonego w ust. 1 powyżej odbędzie się na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

5a
Wydanie Urządzeń nastąpi po uprzednim sprawdzeniu zgodności

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określonego W ust.

u poważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego ustanawia się

numer telefonu: 3233L37 27, numer faksu: 32238 96 30.

Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy

Potwierdzenie wydania Urządzeń stanowi protokół zdawczo-odbiorczy (Zalącznik nr 2)

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej Umowy, o których

mowawust.2powyżej.
Zamawiający zobowiązany jest do zbadania Urządzeń pod kątem występowania

niejawnych wad jakościowych lub innych niezgodności z zamówieniem wterminie 7 dni

od dnia wydania Urządzen.

W razie stwierdzenia, że dostarczone Urządzenia są złej jakości lub występują inne

niezgodności z zamówieniem, Zamawiający składa reklamację u Wykonawcy najpóźniej

w terminie 3 dni od upływu terminu określonego w ust. 4 powyżej. Wykonawca

zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, dostarczyć

Urządzenia wolne od wad lub innych niezgodności z zamówieniem.

W razie stwierdzenia ukrytych wad Urządzeń, Zamawiający wterminie 10 dni od ich

ujawnienia , zloży Wykonawcy reklamację.

9ą
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ceny złożonej przez niego oferty na dostawę

Urządzeń wynosi: PLN brutto (z uwzględnieniem podatku VAT),

słownie:

2. Zapłata wynagrodzenia określonego W ust' 1 powyżej zostanie dokonana przez

Zamawiającego W terminie 14 dni od daty wykonania usługi/dostarczenia towarów oraz

wystawienia faktury na podstawie podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń

,, Utworzen ie ce ntru m pom ia rowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''

z zamowrenrem przez

2 poniŻej, przy udziale

p. Adama Szyrajewa,

ustanawia się

g
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protokotu zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr Ż| oraz protokołu odbioru Umowy
(Załącznik nr 3)'

3. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do Ż9'o8.Żot4 r. wypłacić Wykonawcy
wpłacone przez niego na etapie składania ofert wadium w kwocie 15 000,00 PLN brutto
(słown i e : p iętn a ścietysi ęcyzłotych 00/100).

95*
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres miesięcy gwarancji jakości na

dostarczone Urządzenia' Termin gwarancji zaczYna biec od daty podpisania protokołu

zdawczo-odbiorczego, a W przypadku wymiany któregokolwiek zUrządzeń na nowy od

daty podpisania nowego protokołu zdawczo-odbiorczego sprawnego Urządzenia'
2. Wykonawca zobowiązany jest, W przypadku wystąpienia wad Urządzeń w okresie

gwarancji, do przywrócenia pełnej sprawności Urządzeń poprzez wymianę na nowe albo
naprawę, w ciągu .... dni od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia reklamacji.

3. Niewielkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona W miejscu dostawy. Większe
naprawy gwarancyjne, niemożliwe do wykonania w miejscu dostawy, Wykonawca
wykona w swojej siedzibie lub innym wskazanym miejscu. W takim przypadku transport
wadliwych Urządzeń zarówno do miejsca naprawy jak i z powrotem do siedziby
Zamawiającego lub innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4' W przypadku, gdy czas załatwienia reklamacji przekroczy termin określony w $5 ust. 2,

Wykonawca dostarczy, najpóźniej W pierwszym dniu od upływu tego terminu,
odpowiednie Urządzenia zastępcze (o parametrach technicznych nie gorszych niż
posiadane przez Zamawiającego zareklamowane Urządzenia) do czasu załatwienia
reklamacji w sposób określony w 55 ust. 2. Transport zastępczych Urządzeń do siedziby
Zamawiającego lub innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy ani naprawa, ani wymiana wadliwego Urządzenia na nowe nie będzie
możliwa z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego
Urządzenia na inne, spełniające dokładnie takie same funkcje użytkowe jak Urządzenie
wadliwe oraz posiadające przynajmniej nie gorsze parametry techniczne'

* Warunki gwarancji określone są odrębnie dla każdego zadania w zapytaniu ofertowym
nr o4107/5.t12014.

s6
L Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar,

w przypadkach oraz kwotach następujących:

LI
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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

w razie opóźnienia w dochowaniu terminu, o którym mowa w 52

umowy w wysokości o,o2% wynagrodzenia określonego W 54

umowy, zakaŻdy dzień opoźnienia,

w razie opóźnienia w dochowaniu terminu, o którym mowa w $3

umowy, w wysokości o,o2 %o wynagrodzenia określonego w 54

umowy/ za każdy dzień opóźnienia,

c) w razie opóźnienia w dostarczeniu urządzeń i/lub oprogramowań zastępczych,

stosownie do $5 ust. 4, w wysokości 0,O2 %wynagrodzenia określonego w 94 ust. 1

niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

na podstawie not księgowych wystawionych przez Zamawiającego.

5z

Strony zgodnie ustalają, że prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą

być przeniesione na osoby trzecie, aniteż regulowane w drodze kompensat.

Korespondencja pomiędzy Stronami w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzona

będzie za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub pisemnie. Wszelkie zgłoszenia,

powiadomienia lub oświadczenia pomiędzy stronami będą skuteczne

W przypadku złożenia ich za pośrednictwem środków komunikacji określonych

w niniejszym ustępie, chyba że Umowa wyraźnie Wymaga formy pisemnej.

5s

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sąd ArbitrażowY przy

Regionalnej lzbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zgodnie z jego Regulaminem'

Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do niniejszej

Umowy.

Dla spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

(Zamawiający) (Wykonawca)

ust. 1 niniejszej

ust. 1 niniejszej

ust. 5 niniejszej

ust. 1 niniejszej
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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr ]- do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu

,, Utworzen ie centru m pom ia rowo-rozl iczen ioweg o
dla niektórych sektorów lnfrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej"

ulzwycięstw?:3Ż"-''"s';ffi i.':'',xi:ł!iiff r#!T'ł,:l1!ł3ł,3J"ó31"ł
e-mail: klaster@riph.com.pl, www. riph.com.pl, www.klaster. riph.com.pl

Zadanie L.p. Kod llość

Zadanie 1

Automat P&P do montażu elementów
elektronicznych w technologii
powierzch n iowej (SMT) oraz
PRZEWLEKANEJ (THT) oraz komplet
akcesoriów do urzadzenia.

1. brak 1 kpl

Tadanie2
Urządzenie do automatycznego nanoszenia
powłok ochronnych, kleju oraz past

lutowniczych

2. brak 1 szt.

Zadanie 3

Półautomatyczna sitodrukarka szablonowa
3. brak 1 szt.
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 2 do Umowy

P RoTo KoŁ zD 
^w 

czo -oD B l o RCZY

Dnia ..................20L4 r. w.......... (miejsce odbioru wskazane przez RIPH na etapie
realizacji Umowy), zwanej dalej Zamawiającym, Pan/Pani .............reprezentujący

Zamawiającego dokonał odbioru Urządzeń określonych w Zalączniku 1 do Umowy z dnia
..................20L4 r' od Pana/Pani.............. reprezentującej Wykonawcę i stwierdził, że są
one wolne od wad jawnych lub innych niezgodności z zamowieniem i przyjmuje je bez

zastrzeżeń.

Zamawiający Wykonawca

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''
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Projekt wspÓłfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznlk nr 3 do Umowy

PRoToKóŁ oDBIoRU

Dnia .....ŻoL4 r. W siedzibie Regionalnej lzby Przemysłowo-Handlowej

w Gliwicach, zwanej dalej Zamawiającym, Pan/Pani... reprezentujący

Zamawiającego dokonał odbioru Przedmiotu Umowy określonego W Umowie z dnia

20L4 r. od Pana/Pani .................. reprezentującego Wykonawcę i stwierdził, że

przedmiot Umowy dla potrzeb realizacji Projektu ,,Utworzenie centrum pomiarowo-

rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności

prosumenckiej", został zrealizowany W określonym w Umowie terminie, odpowiada w

całości warunkom Umowy wraz z Zatącznikiem nr ]. do Umowy i zostaje przyjęty bez

zastrzeżeń.

Zamawiający Wykonawca

,, Utworzen ie centrum pom ia rowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''
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