WZÓR UMOWY
UMOWA Nr .......................
zawarta w Mielcu, w dniu ................. 2018r. roku (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
wpisaną pod numerem KRS 0000049617 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz posługującą się numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 817-00-05-093, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym
23.914.000,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:
1. Pana Józefa Twardowskiego - Prezesa Zarządu
2. Pana Łukasza Gajdowskiego - Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………. z siedzibą w ……………, ul. ……………, ……………., wpisaną pod numerem KRS ………………
do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: ………………, REGON:
……………, reprezentowaną przez:
1. .............................. - ..................................................
2. .............................. - ..................................................
zwaną dalej Wykonawcą, wyłonionym po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania
ofertowego na zamówienie pn. Wykonanie przeglądu okresowego central wentylacyjnych i
klimatyzatorów oraz ich napraw w obiektach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu
nr sprawy ZP/SUI/9/2018,
o następującej treści:
§ 1.
1. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonywania przeglądu okresowego central wentylacyjnych i klimatyzatorów oraz ich napraw
w obiektach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu , w następujących obiektach :

 Budynek Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1 , 39-300 Mielec,
ul. Wojska Polskiego 9
 Budynek Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 2, 39-300 Mielec,
ul. Wojska Polskiego 3
 Budynek Biurowy, 39-300 Mielec, ul. Chopina 18
- w okresie 30 dni od daty podpisania umowy.

Szczegółowy zakres usług serwisowania określa dokument pn. Opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do nin. Umowy wraz z Ofertą Wykonawcy z dnia .... ( załącznik nr 2 do
Umowy ).
2. Wykonawca podejmuje się wykonywania czynności objętych Przedmiotem Umowy z
najwyższą starannością oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
pozwalające na prawidłowe i należyte wykonywanie wyżej opisanego Przedmiotu Umowy. W
szczególności, Wykonawca zapewnia, że osoba realizująca przedmiot Umowy będzie posiadać
świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej i urządzeń i instalacji chłodniczych
zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z treścią ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
substancjach zubażających warstwę ozonową - Dz. U. nr 121 poz. 1263 lub stosowny certyfikat,
zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. 2015.881 ).
§ 2.
1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z dokumentacją techniczną dotyczącą Urządzeń
(instrukcją obsługi, instrukcją konserwacji, itp.) znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie
z zaleceniami producenta oraz zgodnie z przepisami prawa, przez osoby posiadające stosowne
uprawnienia jeżeli takie uprawnienia są przepisami prawa wymagane.
2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany w sposób ograniczający do niezbędnego minimum
jakiekolwiek zakłócenia działalności Zamawiającego.
3. Koszt uprzątnięcia miejsca prac, transportu i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w wyniku
wykonywania zamówienia ponosi Wykonawca.
§ 3.
1. Przedmiot Umowy wykonywany będzie z materiałów i części dostarczanych przez Wykonawcę.
2. Materiały i części, o których mowa w ust. 1 będą fabrycznie nowe oraz stanowić będą dokładny
odpowiednik (w odniesieniu do ich producenta oraz typu) części podlegających wymianie. Jeżeli takie
części nie będą dostępne, Wykonawca po powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego i uzyskaniu
jego pisemnej zgody, użyje fabrycznie nowych części o właściwościach i parametrach maksymalnie
zbliżonych do części wymienianych. Części, które zostały wymienione, oraz nowe części użyte do
wykonywania Przedmiotu Umowy stanowią własność Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca uzna za konieczne wykonanie
wymiany jakichkolwiek części lub wykonanie naprawy, zawiadomi o tym Zamawiającego. Po
zaakceptowaniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez Zamawiającego ceny części,
rodzaju materiału do wymiany oraz/lub konieczności wykonania naprawy Wykonawca będzie mógł
przystąpić do wymiany lub naprawy i w tym celu zakupić zatwierdzone przez Zamawiającego
materiały i części. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zwrot kosztów
zakupu materiałów i części nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy kwoty 4.000,00
zł netto (4920,00 brutto).
4. Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały i części użyte
przez Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy.
§ 4.

1. Za należyte wykonanie przeglądu okresowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe
wynagrodzenie w wysokości … zł netto , brutto kwota ............ zł, zgodnie z ofertą z dnia…..
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty przejazdu do i z miejsca określonego w
§ 1 ust. 1 Umowy, wykonywanie przeglądu okresowego.
3. Za czas usługi naprawy Wykonawca otrzyma odrębne wynagrodzenie w stawce ..... zł netto ( brutto
............ zł ) za roboczogodzinę - zgodnie z Ofertą wykonawcy z dnia ...... , przy czym łączna wartość
wynagrodzenia za czas napraw w okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć kwoty ....... zł
netto ( brutto ............ zł ) stanowiącej równowartość wynagrodzenia za 25 roboczogodzin. Nie
wykorzystanie założonego limitu czasowego na wykonanie napraw ( 25 roboczogodzin ) nie stanowi
podstawy roszczeń wykonawcy do zapłaty za niewykorzystane godziny z ustalonego limitu.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do ......... dni, licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Za datę płatności uznaje się datę wydania
dyspozycji przelewu środków przez Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT będą kompletne i zaakceptowane przez Zamawiającego wpisy
w książkach serwisowych Urządzeń oraz protokoły potwierdzające dokonanie przeglądu okresowego
oraz wykonanie napraw z podaniem czasu wykorzystanego na naprawy.
6. Zamawiający zwróci Wykonawcy wartość zużytych materiałów i części wg udokumentowanych
kosztów ich zakupu u producentów, z uwzględnieniem upustu od cen zakupu o jakim mowa w treści
Oferty Wykonawcy z dnia .......
§ 5.
1. Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy będzie: … tel.: … e-mail: …
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy będzie: … tel.: … e-mail: …
3. Przedstawiciele nie są upoważnieni do dokonywania zmian Umowy.
4. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres drugiej Strony podany w komparycji Umowy
uznana będzie za doręczoną, chyba że druga Strona poinformowała na piśmie o zmianie adresu wraz
z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.
§ 6.
1. W okresie rękojmi za wady części i materiałów użytych przez Wykonawcę w związku
wykonywaniem Przedmiotu Umowy , Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w technicznie
możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć
wad w wyznaczonym technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, w ramach
której usunie usterki wykonanej usługi w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego . Gwarancja na części i materiały użyte przez Wykonawcę w związku wykonywaniem
Przedmiotu Umowy – wg warunków producenta.

4. Zamawiający ma prawo do realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji niezależnie od
uprawnień z tytułu rękojmi.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) opóźnienie w wykonaniu przeglądu lub naprawy w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,50 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
§ 4 ust. 1 Umowy;
2. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty
księgowej.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 8.
W czasie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy,
w szczególności informacji programowych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych
Zamawiającego, nieujawnionych do wiadomości publicznej. Informacje te Strony traktują jako
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, objęte klauzulą poufności.
§ 9.
1. Czas realizacji umowy : Umowa zostaje zawarta na okres wykonania usług określonych Umową.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
a) naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków Umowy;
b) realizacji przez Wykonawcę Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;
c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia dowiedzenia się o zajściu
przyczyny odstąpienia.
§ 10.
Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek
sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do
powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w
formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie.
2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej
postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy
wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też
obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze
negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie
miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w
maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych
oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych
nieważnością.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki stanowią integralną cześć Umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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