Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
UMOWA- Wzór
zawarta w dniu …………………………………… r. w Wińsku, pomiędzy:
ENFOREST sp. z o.o. z siedzibą w Wińsku 56-160 Wińsko ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000301233,
NIP 988-026-72-13, reprezentowaną przez:
Daniela Gajewskiego – Prezesa Zarządu
dalej zwaną „Zamawiającym”
a, ………………………………………………………………………., reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………….
dalej zwanym „Wykonawcą” ,
o następującej treści:
W związku z wyborem w dniu ………………………………… roku oferty Wykonawcy złożonej w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 16/06/2017 w związku z projektem pn. „Rozwój
Firmy Enforest przez innowacje” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i
innowacje”, Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałania nr 1.5.2. „Rozwój
produktów i usług w MŚP -ZIT AW” Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i
procesowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020 Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa maszyn, zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na
Zapytanie Ofertowe nr 2/2017, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej
Maszynami.
2. Maszyny zostaną dostarczony do Zamawiającego i uruchomione w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w terminie do ……………………………… roku. Za dzień wykonania zamówienia
uważa się dzień podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego. Podstawą podpisania Protokołu
odbioru końcowego Maszyn jest spełnienie wszystkich parametrów Maszyn oferowanych przez
Wykonawcę i wymaganych przez Zamawiającego.
§ 2 Cena
1. Cena łączna Maszyn wynosi …………………netto (słownie: …………………….) plus podatek od
towarów i usług VAT w obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawce.
2. Ceny poszczególnych maszyn wchodzących w skład zamówienia przedstawiają się następująco:
a) forwarder 1 …………………netto (słownie: …………………….)
b) forwarder 1 …………………netto (słownie: …………………….)
c) forwarder 1 …………………netto (słownie: …………………….)
d) rębak zabudowany na podwoziu …………………netto (słownie: …………………….)
e) harwester …………………netto (słownie: …………………….)
f) oprogramowanie do zarządzania flotą maszyn - aplikacja mobilna …………………netto
(słownie: …………………….)
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§ 3 Warunki płatności i rozliczeń
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę nabycia przedmiotu umowy, określoną w § 2 niniejszej
umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie oryginału faktury VAT na 100%
wartości Maszyn w terminie do 30 dni od podpisania Protokołu odbioru końcowego Maszyn.
2. Przez datę płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4 Dostawa Maszyn
1. Wykonawca dostarczy Maszyny do zakładu Zamawiającego na swój koszt (DDP
…………………. ul. ………………………………….).
2. Dostawa i uruchomienie zostanie udokumentowana pisemnym Protokołem, zawierającym
m.in.:
a) datę i miejsce dostawy i uruchomienia,
b) obecne osoby przy dostawie i uruchomieniu,
d) podpisy Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy Maszyn pocztą elektroniczną na
adres daniel.gajewski@enforest.eu.
§ 6 Gwarancja
1. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwego działania Maszyn ujawnioną w ciągu
……………………… od daty protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancją nie są objęte części szybko zużywające się i materiały eksploatacyjne.
3. Po otrzymaniu powiadomienia o usterce/awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do
usuwania usterki w terminie do 24 godzin od powiadomienia o awarii i usunąć usterkę w ciągu
maksymalnie ……. dni roboczych. Strony w uzasadnionych przypadkach mogą zgodnie ustalić inny
termin usunięcia usterki.
4. Do kosztów naprawy gwarancyjnej zalicza się koszty związane z przyjazdem serwisanta (koszty
podroży, noclegu i wyżywienia) oraz koszty robocizny (w tym montaż / demontaż) i materiałów (części
zamiennych, olejów, smarów etc.).
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych serwis wymienił część Maszyn gwarancja biegnie
na nowo w stosunku do tej części od chwili zakończenia naprawy i wynosi …… miesięcy ale nie może
się skończyć wcześniej niż gwarancja na Maszyny.
6. Wykonawca zapewni w okresie 5 lat od podpisania Protokołu odbioru końcowego dostępność
zamiennych do Maszyn,
7. Stawka godzinowa pracy serwisanta (wraz z dojazdem w okresie 2 lat po upływie gwarancji) wynosi
………….
§ 7 Odpowiedzialność
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %
wartości ceny łącznej netto Maszyn netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w sumie nie więcej
niż 40% ceny łącznej netto Maszyn.
§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:
- w razie opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 o ponad 2
tygodnie od ustalonego zgodnie z niniejszą umową.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie rodzi
odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.
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3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli okoliczności
spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie umowy (przez stronę korzystającą z prawa do
odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co najmniej 2 miesięcy. W tym przypadku strony zgodnie
oświadczają, że rozwiązanie umowy nie wywołuje ani w dacie odstąpienia, ani w przyszłości obowiązku
jakichkolwiek świadczeń, w tym odszkodowawczych, na rzecz drugiej strony, z wyjątkiem zwrotu
wzajemnie otrzymanych świadczeń.
§ 9 Oświadczenia
1. Wszelkie oświadczenia, których złożenie przez którąkolwiek ze stron jest przewidziane
postanowieniami niniejszej umowy, dokonywane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą poleconą,
i pocztą elektroniczną w przypadkach określonych w umowie, lub doręczane osobiście pod niżej podane
adresy stron umowy:
Zamawiający:
Enforest sp. z o.o.
Ul. Ścinawska 22A
56-100 Wołów
e-mail daniel.gajewski@enforest.eu
Wykonawca:
………………………………………………………………….
Fax ………………………………………
e-mail ……………………………………..
2. Jednocześnie strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe dla celów realizacji niniejszej
umowy:
Ze strony Zamawiającego:
Daniel Gajewski
e-mail daniel.gajewski@enforest.eu
tel. 601 77 3 311
Ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………………………
3. O wszelkich zmianach w nazwie firmy, formie prawnej, zmianie adresu lub innych danych
kontaktowych, zmianie osoby (osób) kontaktowych strony powiadomią się wzajemnie na piśmie w
terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.
§ 10 Siła wyższa
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż siła wyższa dla celów niniejszego paragrafu
oznacza jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy,
a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub też inne
klęski żywiołowe, wybuch oraz pożar, wypadek w transporcie, wyroki sądów lub też inne działania
sądów, strajki.
2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań
wynikających z postanowień niniejszej umowy z powodu siły wyższej wykonanie zobowiązań przez
którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania siły wyższej.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od wybranego Wykonawcy
uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, w szczególności
w zakresie terminu realizacji zamówienia, istnieje możliwość realizacji zamówienia z odstępstwami od
złożonej oferty pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:
a) przedmiotowe zmiany nie wpływają negatywnie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia i
ostateczne parametry dostarczonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
wyposażenia, które pozostaną nie niższe niż wskazane w ofercie
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b) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w przedmiocie zamówienia po
uprzednim złożeniu do Zamawiającego wniosku w tym zakresie również w formie pisemnej,
zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie realizacji przedmiotu
zamówienia.
§ 11 Właściwość sądów i prawo właściwe
1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie nieporozumienia i spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie przez
jej strony. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana za niedoszłą do skutku od
momentu, gdy jedna ze stron poinformuje o tym pisemnie drugą stronę.
3. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o przepisy
prawa polskiego, przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 12 Pozostałe kwestie
1. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii
Europejskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym
dokumentów finansowych, związanych z realizowanym projektem.
2. Zmiany lub uzupełnienia do postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
3. Oferta z zapytania ofertowego 2/2017 stanowi integralną część umowy.
4. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
1. Załącznik nr 1 – oferta z dnia ……………………
Zamawiający

Wykonawca
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