Zał. nr 4 do Ogłoszenia
UMOWA sprzedaży nr ……………
zawarta w dniu ………………….. 2016 r. w …………………………….. pomiędzy:
Euro-Rama Sp. z o.o. z siedzibą w Ulanowie, ul. Cmentarna 3, 37-410 Ulanów wpisanym do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod: numerem KRS 0000519960, numerem NIP
602-013-24-69, numerem REGON 181140278, reprezentowanym przez:
… – …,

zwaną Kupującym
a
………………………………………………………………………………..; reprezentowa ną
przez:
………………………………………………………………
zwanym Sprzedawcą,
łącznie zwanymi także jako Strony.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zakup … w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomie nie
produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA SP.Z O.O.” zgodnie
ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Umowy (Ogłoszenie o Zamówie niu)
i załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Sprzedawcy).
2. Sprzedający oświadcza, że sprzedawany przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, wolny
od wad fizycznych i prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
§2
Wynagrodze nie i płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości … (słownie :
… 00/100) netto + VAT zgodny z obowiązującymi przepisami płatne w terminie … od dnia
otrzymania faktury przez Kupującego.
2. Kupujący dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki na warunkach ustalonyc h
ze Sprzedawcą. Szczegółowe warunki płatności zostaną ustalone w oparciu
o postanowienia wynikające z zał. nr 2 do Umowy, pod warunkiem, że będą mieścić się
w granicach określonych w cz. XIX pkt 1-3 Ogłoszenia.
3. Za datę zapłaty wynagrodzenia przez Kupującego uznaje się datę potwierdzenia przez bank
Zamawiającego przyjęcia polecenia przelewu do realizacji i obciążenia jego rachunku.
4. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe
za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości ustala się, że Sprzedawca jest zobowiązany do pokrycia
wszelkich kosztów związanych z prawidłowym zrealizowaniem Przedmiotu Umowy.
§3
1

Termin realizacji umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany nie później niż do dnia 28.11.2016 r.
2. Sprzedawca gwarantuje bezwzględnie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę uważa się datę potwierdze nia
przez Kupującego protokołem zdawczo-odbiorczym odbioru przedmiotu Umowy wraz
z całą niezbędną dokumentacją techniczną oraz niezbędnymi dokumentami (np. certyfikaty,
atesty, deklaracje, instrukcje). Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany po
zamontowaniu Przedmiotu Umowy i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wyników
testów sprawdzających urządzenia.
§4
Gwarancja, rękojmia
1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres … lat licząc od
daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
2. Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezale ż nie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Sprzedawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
gwarancji oraz rękojmi, jeżeli Kupujący zawiadomił Sprzedawcę o wadzie przed upływem
okresu gwarancji lub rękojmi, zgodnie z art. 568 ustawy kodeks cywilny.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Sprzedawcę na jego koszt
i ryzyko w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Kupującego o wadzie lub jeżeli nie
będzie to technicznie możliwe w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
5. Jeżeli Sprzedawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Kupujący może
je usunąć w jego zastępstwie i na jego koszt.
6. Sprzedawca zobowiązany jest do serwisowania Przedmiotu Umowy przez okres … lat.
§5
Kary umowne, odszkodowania
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodze nia
netto określonego w § 2 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, licząc od upływu terminu wynikającego z § 4 ust. 4 Umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, niezależnie od
naliczonych kar umownych.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Sprzedawca zapłaci na wskazany przez
Kupującego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawie nia
noty obciążeniowej.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
§6

2

Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
jeżeli jest to spowodowane „siłą wyższą”.
2. Dla celów niniejszej umowy „siłą wyższą” jest zdarzenie nagłe, nadzwyczajne i niemożliwe
do przewidzenia w dacie zawarcia Umowy, na które nie ma wpływu żadna ze Stron.
3. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc, strony mają prawo odstąpić
od dalszej realizacji umowy, bez obowiązku zapłaty kar i odszkodowań związanyc h
z odstąpieniem po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony.
§7
Poufność
1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji związanych z zawarciem
i wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Obowiązek nie ujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejs zej
umowy nie dotyczy takich informacji, jak: jawnych z mocy prawa, podanych wcześniej
przez drugą stronę do publicznej informacji lub w jakikolwiek inny sposób przez nią
rozpowszechnione, informacje uznane przez Strony za objęte obowiązkiem poufności, co
do których druga strona wyraziła późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnianie.
3. Strony zobowiązują się do podjęcia wobec swych pracowników i współpracowników
wszelkich innych stosownych działań w celu zachowania przez nich poufności.
4. Obowiązek zachowania poufności dotyczy także zakazu wykorzystywania informac ji
poufnych dla celów innych niż współpraca określona niniejszą umową.
5. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże Strony
bezwzględnie i bezterminowo, również po zakończeniu okresu na jaki umowa została
zawarta.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
niniejszej
umowy będą
miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks
Cywilny.
3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6. Dokumenty Umowne należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i objaśniające.
Jeżeli pomiędzy nimi wystąpi sprzeczność lub rozbieżność, obowiązuje hierarchia ich
ważności, w kolejności w jakiej zostały wymienione poniżej:
1) Umowa.
2) Ogłoszenie o Zamówieniu.
3) Oferta Sprzedawcy.
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KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:
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