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Zapytanie ofertowe nr 3/2017
Załącznik nr 5 - Istotne warunki umowy
Przedmiot i forma umowy
1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę tj. przeniesienie na Zamawiającego własności i wydanie mu
płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym w załącznikach do niego (dalej: Przedmiot
zamówienia), w tym w szczególności zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dostarczany Przedmiot zamówienia winien stanowić własność wykonawcy, być wolny od wad, w
szczególności nie być obciążony prawami osób trzecich i fabrycznie nowy.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na teren budowy w województwie wielkopolskim,
gmina Ryczywół, miejscowość Ryczywół, ul. Obornicka 1b.
5. Wykonawca ponosi w szczególności koszty nabycia lub wyprodukowania Przedmiotu zamówienia,
koszt transportu do miejsca jego wydania Zamawiającemu i ubezpieczenia w czasie tego
transportu, koszt rozładunku, a także koszty realizacji innych obowiązków nałożonych na
wykonawcę.
6. Korzyści i ciężary związane z dostarczanym Przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Zamawiającego w chwilą dostarczenia
Przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w pkt 4 powyżej i wydania go Zamawiającemu
potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego lub
upoważnioną przez niego osobę.
7. Zamawiający przewiduje w ramach Przedmiotu zamówienia dostawę płyt osłonowych
dachowych w ilości 6620 m2, oraz dostawę płyt osłonowych ściennych w ilości 2030 m2, zwanej
dalej „Zamówieniem podstawowym”.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji Przedmiotu
zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w pkt. 7, zwane dalej „Prawem opcji”.
9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, o którym mowa w pkt 8.,
Przedmiot zamówienia objęty Prawem opcji będzie obejmował dostawę płyt osłonowych
dachowych w ilości do 330 m2, oraz dostawę płyt osłonowych ściennych w ilości do 100 m2.
10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do
dokonania dostaw płyt osłonowych dachowych oraz dostawę płyt osłonowych ściennych w ilości
wskazanej w pkt. 9.
11. Skorzystanie z Prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego
oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 7 dni przed dniem, w którym przedmiot
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zamówienia objęty Prawem opcji ma zostać zrealizowany, oraz określeniem wielkości tego
zamówienia, objętego Prawem opcji.
12. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z Prawa opcji nie skorzysta. Realizacja przedmiotu zamówienia objętego Prawem
opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

Obowiązki wykonawcy
13. Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do dostarczenia Przedmiotu zamówienia do
miejsca wskazanego w pkt 4 powyżej i wydania go Zamawiającemu sukcesywnie w następujących
terminach i ilościach:
a. w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy płyty
dachowe w ilości odpowiadającej 50 % łącznej ilości płyt dachowych objętych
zamówieniem,
b. w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy płyty
dachowe w ilości odpowiadającej 50 % łącznej ilości płyt dachowych objętych
zamówieniem oraz płyty ścienne w ilości 30 % łącznej ilości płyt ściennych objętych
zamówieniem,
c. w terminie maksymalnie do 120 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy
płyty ścienne w ilości 70 % łącznej ilości płyt ściennych objętych zamówieniem.

Rozliczenia
14. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
15. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ofertowe
obliczone na podstawie ilości rzeczywiście dostarczonego Przedmiotu zamówienia i ceny
jednostkowej wskazanej w Szczegółowym formularzu ofertowym sporządzonym w oparciu o
Szczegółowy formularz ofertowy załączony do oferty wykonawcy.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych za dostarczone
sukcesywnie i odebrane przez Zamawiającego części Przedmiotu zamówienia w wysokości
odpowiedniej do ilości dostarczonych płyt na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury.
17. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w
wystawionej przez niego fakturze w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę faktury. Powyższy termin płatności będzie obowiązywał zarówno w odniesieniu do
płatności częściowych jak i płatności za wykonanie całego Przedmiotu zamówienia w razie
płatności jednorazowej.

Zaliczka na poczet realizacji zamówienia
18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki lub zaliczek na poczet wykonania
zamówienia przeznaczonych na wyprodukowanie lub zakup płyt osłonowych dachowych i ściennych
w wysokości nie wyższej niż 30 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto
za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z
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wnioskiem o zaliczkę. Mimo wniosku wykonawcy, Zamawiający może podjąć decyzję o
nieudzieleniu zaliczki.
19. Zaliczka będzie rozliczona (spłacona) przez potrącenie jej kwoty z kwoty wynagrodzenia należnego
wykonawcy bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych oświadczeń w tym
zakresie.
20. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed wygaśnięciem umowy w sprawie zamówienia lub do
momentu całkowitego rozliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy, cała kwota udzielonej,
a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez
wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu zaliczki od
Zamawiającego.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
21.Wykonawca udzieli w ramach zaoferowanej ceny gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot
zamówienia lub jego elementy, obejmującej co najmniej zobowiązanie wykonawcy do
nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej Przedmiotu zamówienia lub jego elementu lub do
nieodpłatnego dostarczenia Przedmiotu zamówienia lub jej elementu wolnego od wad, o ile wady
te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji jakości.
22. Termin obowiązywania gwarancji jakości: zgodnie z ofertą wykonawcy, nie mniej niż 24 miesiące
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
23. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zawiadomi
wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad.
24. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty niezbędne do realizowania przez
Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji.
25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ograniczenia przez wykonawcę odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady.

Kary umowne
26. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
a. niedotrzymania przez wykonawcę terminu dostawy Przedmiotu zamówienia - w wysokości
0,5% zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w
wysokości 50% zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto.
27. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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Zmiany umowy
28. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie
zamówienia na warunkach wskazanych w Zapytaniu.

Odstąpienie od Umowy
29. W przypadku opóźnienia wykonawcy w wykonaniu zobowiązania do dostarczenia Przedmiotu
zamówienia przekraczającego 7 dni w stosunku do któregokolwiek terminu określonego w pkt 13
lit. a - c powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Termin na złożenie
oświadczenia o odstąpieniu o umowy przez Zamawiającego wynosi 14 dni od dnia upływu terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

