
Z'AŁĄCZNIK Nr. 2'V,ł zór umowy
uMowA NR pll000 023461 I s068/VrKO/1 8

Zawarta w dniu . ... ... '. '..pomiędzy

REGON nr '................ , zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, repręzęntowanymprzęz

a GŁoWNYM INSTYTUTEM GORNICTWA, z siędzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw 1,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Regon m 000023461, jako Zamawiającym, zwat7ym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym
ptzęz i

I

)

następującej treŚci

S 1. PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

l. Główny Instytut Górnictwa kupuje Kasetę Zasilającą w standardzie NIM, zwaną da|ej ,,przedmiotem
umowy'' zgodnie zofertązdnia .........'r' w oparciu o art.4 ust 8 ustawy PrawoZamówień Publicznych z dnia
29 styczt'ia2004 t. (Dz.U. z2017 r.,poz. 1579.2018) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawi

2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w kwocie:

netto: ..

słownię:
/ PLN/

wartoŚć podatku VAT
słownie:

/PLN/

brutto: .

słownie:
/PLN/

3. Cęna obejmuje dostawę ,,przedmiotu zamówięnia" na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków l,40 - 166 Katowice, Śląskie
Centrum Radiometrii Środowiskowęj (BCR)'

4' osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upowazniona do zaciągania zobowiązań w
imięniu SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, Żę takię upowaznienie zostało jej udzielone oraz fla dzięń zawarcia
umowy nie zostało odwołane.

s 2. WARUNKI PŁATNoŚCI

l. Nalężność za przedmiot umowy, o któryn mowa w $ l' pkt. 1 zostanie przelata na konto
SPRZEDAJĄCEGo:

w banku
nr rachunku

na warunkach: płatność będzie dokonana w tęrminię 30 dni. Tęrmin płatności będzie liczony od
daty dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą
podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo - jakościowego.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w pkt. l, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóźnienia w zapłacie, laliczatych wg stawki ustawowej.
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3. SPRZEDAJĄCY wyraŻa zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłączńe przęz
KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunęk wskazany w umowię.
Umorzenie długu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formię
na rzecz osób trzecich, aniŻeli bezpoŚrednio na rzęQz SPRZEDAJĄCEGO, moze nastąpić wyłącznie za
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, wyrażotąw formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa' wynikające bezpoŚrednio lub pośrednio z
niniejszej umowy' w tym również należnoŚci uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione rta rzecz osób trzęcich
bez uprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, żę nię dokona Żadnej czynnoŚci prawnej, ani faktycznej, któręj bezpośrednim
lub pośrednim skutkiem będzie zmiata wierzyciela na inny podmiot. ograniczenie to dotyczy w szczególnoŚci
przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki orazprzekazu.
6' SPRZEDAJĄCY oświadcza, żę w cęlu dochodzenia praw z niniejszej umowy nię udzięli upowaznienia, w tym
upowaznienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącęmu działalnośó windykacyjną'

S 3. FAKTUROWANIE

1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaŻe ją KUPUJĄCEMU

2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY / nazwa, adres /

Numer identyfi kacyjny,,SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄCY

Numęr identyfi kacyjny,,Kupującego''

( NrP ) ...

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowicę
(luP) -634 - 012 - 60 - 16

KUPUJĄCY potwierdza upowaznienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGo do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZE DAJĄCY potwie r dza up ow aŻnięnie do wystawienia faktur VAT.

S 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy ,,przedmiot umowy'' w tęrminię do 21 dni od daty zawarcia umowy' na
warunkach CIP Incotęrms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków 1, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej (BCR).

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakoŚciowego
z zaznaęzęnięm ęwentualnych rozbiezności.

s 5. oDPowIEDZIALNosc wYKoNAwCY Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Warunki odpowiedzialnoŚci określa niniejsza umowa' Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbiezności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla
KUPUJĄCEGo.

2. SPRZEDAJĄCY udzid.a KUPUJĄCEMU ......... miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
umowy' który liczony będzie od daty podpisania protokołu z ilościowo _ jakościowego'

3. KUPUJĄCY ma obowiązek zauliadomić SPRZEDAJACEGO o wadzię przedmiotu umowy " najpóźniej
w okręsię dwóch dni roboczych od daty jej wykrycia- faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres
sPRZEDAJĄcEGo.

4. okręs gwarancji ,,przedmiotu umowy'', ulega przedłużęniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia
zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.
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5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i
czynności podjętych w związlan z usunięciem wady), w okresach ustalonych kaŻdorazowo przez Strony. JężęIi
Strony nie ustaliĘ okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z
czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

ó. Wady usuwane będą w miejscu' w którym przedmiot umowy jest używany, chyba Że sprzeciwia się temu
istota wady.

7.W ptzypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niz miejsce uŻywania,,przedmiotu umowy'' koszt
i odpowiedzialność za jęj transport ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialność ponosi
SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego ,,przedmiotu umowy'' jego upowaznionęmu przedstawicielowi,
do chwili odbioru ,,przedmiotu umowy'' przęz upowaŹnionego przedstawiciela KUPUJĄCEGO, po usunięciu
wady.

8. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niŻ miejsce tlŻywania 
',przedmiotu 

umowy''
wszęlkie wady ftzyczne przedmiotu umowy winny być stwięrdzone na piśmie ptzęz vpoważnionych
przedstawicieli Stron, przedprzekazaniem,,przedmiotu umowy'' SPRZEDAJĄCEMU, w celu usunięcia wady.

9. Jeżeli wady ,,przedmiotu umowy'' usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w okresie, o którym mowa w pkt. 5, albo po usunięciu wady ,,przedmiot umowy'' nadal wykazuje wady,
KUPUJĄCY może:

a. Żądać bezpłatnej wymiany ,'przedmiotu umowy'' na wolny od wad o nie gorszych
parametrach, w okręsię uzgodnionym przez Strony, bądż

b. Żądać obniŻenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
c. odstąpić od umowy, bezwzgIędu na charakter irozmiar wady,bądż
d. dokonać wymiany ,,przedmiotu umowy'' na wolny od wad, na koszt i ryzyko

SPRZEDAJĄCEGo.

s6. PoUFNoŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z drria 6 wrzęśnia
200lt. odostępiedoinformacjipublicznej,Dz.U. Nr112,poz. 1198 zpóźn.zm.)o dostępiedoinformacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumięniu arI. ll, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zvłalczaniv nieuczciwej
konkurencji.

s 7. KARY UMowNE Z TYTUŁU NIEDoTRZYMANIA oKREŚLoNYCH WARUNKÓW

l. W przypadku opóŹnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar
umownych w wysokoŚci 0,5 oń wartoŚci brutto niedostarczonego ,,przedmiotu umowy'' za kaŻdy dzieh
opóŹnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w $ 4, ust. l.

2. W prz1padku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości umowy brutto przedmiotu umowy
zawierającego wadę, za kaŻdy rozpaczęty dzień opóźnienia, |icząc od następnego dnia po upĘwie tęrminu
okreŚlonego w $ 5, pkt. 5.

3. W przypadku niewykonania umowy z ptzyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartoŚci umowy brutto.

4. W przypadku odstąpięnia od umowy ptzez Lłórąkolwięk zę Stron z przyczyn za \<tórę odpowiada
SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokości l0 % wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyŻszającej wartoŚć kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci
KUPUJĄCEMU odszkodowanię uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6' Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunek
bankowy przelewem, w tęrminię 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu Żądańa KUPUJĄCEGO
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zaplaty kary umownej. Po bezskutęcznym upływie terminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z
należnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEMU'

8 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zaleŻnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY
moŻe:.

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstanła opóźnienia,bezpolrzeby Wznaęzania dodatkowego
terminu i żądaÓ kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy' Żądając kary umownej za opóżnięnię z zagroŻeniem
odstąpienia od umowy.

2. JęŻęli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy' KUPUJĄCY wzywa
do zmiany sposobu rea|izacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie .vqrznaczone1o
tęrminu KUPUJĄCEMU przysfuguje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leŻących po stronie
sPRZEDAJĄcEGo.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniaĘch z tynilu umowy' dąŻyć do osiągnięcia
porozumienia.

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd
Powszechny właŚciwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego,
Kodęksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w ilw aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

S 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszęlkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nięważnoŚci formy pisemnej.
2. Warunkięm zmiany treści umowy jest podpisanie protokofu konieczności.

811. PosTANowIENIAKoŃCowE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w ję"yku polskim,
zprzeznaazęniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem
nięważności'

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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