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UMOWA (projekt) 

 

Zawarta w dniu …………………….2011 r. w Rudniku nad Sanem, pomiędzy Zespołem Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego, ul. Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem  

REGON: …………………………….., NIP: ………………………………………. Zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez Dyrektora szkoły Koordynatora Projektu Pana mgr. Edwarda Wołoszyna 

A 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON:………………………………………….., NIP: ………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą 

Reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………….. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z montażem oraz 

uruchomieniem u Zamawiającego fabrycznie nowej obrabiarki CNC, a także przeszkolenie jednej 

osoby (nauczyciel) w dziedzinie obsługi. 

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – obrabiarki CNC: 

PARAMETRY I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 Wymienne oprogramowanie, które zapewni pracę w systemie SINUMERIK i FANUC 
 Osłonięta przestrzeo robocza 
 Minimalnie 8-pozycyjna głowica narzędziowa 
 Zestaw narzędzi i dysk z danymi maszyny 
 Powinna posiadad możliwośd zmiany systemu sterowania jedynie poprzez wyminę pulpitu 

i oprogramowania 
 Waga maszyny – minimum 80 kg 
 Zakres prędkości obrotowej wrzeciona minimum od 120 do 4000 obr/min. 
 Moc wrzeciona w granicach 0,7 – 1,0 kW 
 Maksymalna średnica mocowania w uchwycie pomiędzy 50-60 mm. 
 Zakres ruchu w osiach X/Z co najmniej 40/200 mm 
 Średnica toczenia nad łożem minimum 100 mm 
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Wyposażenie minimalne 
 
 3 szczękowy uchwyt tokarski z kompletem szczęk 
 Kabel zasilający 
 Pulpit sterujący – podstawowy umożliwiający naukę poza maszyną 
 Pulpit sterujący – moduł klawiatury SINUMERIK 
 Oprogramowanie sterujące SINUMERIK  
 Licencja maszynowa 
 Łącze RS, USB 
 Optyczny przyrząd do ustawiania narzędzi 
 Tulejki redukcyjne 1 kpl.(co najmniej 8 szt.) 
 Nóż tokarski prawy 
 Nóż tokarski lewy 
 Nóż tokarski neutralny 
 Nóż tokarski do gwintów zewnętrznych 
 Nóż tokarski odcinający 
 Płytki skrawające do aluminium 1 kpl. (co najmniej 10 szt.) 
 Płytki skrawające do noża odcinającego – 1kpl. (co najmniej 5 szt.) 
 Płytki do gwintów – 1 kpl. (co najmniej 5 szt.) 
 Dokumenty użytkownika w języku polskim 
 Dokumentacja DTR 
 Dokumenty potwierdzające zgodnośd ze znakiem CE w zakresie spełniania wymagao 

mechanicznych i bezpieczeostwa elektrycznego 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia : do 15 czerwca 2011 r. 

§ 3 

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany produkt. 

Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do 

urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez 

Zamawiającego usterek. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.         

W przypadku wystąpienia konieczności naprawy wyposażenia poza siedzibą Zamawiającego, 

Wykonawca zapewni:  

a) odbiór wadliwego elementu wyposażenia w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia awarii, na własny koszt, 
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b) dostawę naprawionego elementu wyposażenia na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 

dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia 

odebrania elementu wyposażenia z siedziby Zamawiającego, 

c) w sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego elementu wyposażenia nie będzie możliwa, Wykonawca 

dostarczy na własny koszt nowy element wyposażenia, o parametrach nie gorszych od parametrów 

eksploatacyjnych elementu podlegającego wycofaniu z użytkowania w terminie jak dla dostawy 

wyposażenia, liczonym od dnia stwierdzenia braku możliwości naprawy. 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym 

jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie, e-mailem lub faksem. 

§ 4 

Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia 

wynosi: 

Netto (bez VAT): …………………………………………………….. 

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Brutto (z VAT): ……………………………………………………….. 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……………..% 

§ 5 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Termin płatności 14 dni po 

przedłożeniu faktury VAT. 

§ 6 

1. Wykonawca w przypadku nie dotrzymania określonego w § 2 terminu dostawy przedmiotu 

umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzieo zwłoki w dostawie w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,       

o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

§ 7 

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą byd zbywane 

w drodze cesji. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny. 

§ 9 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygad polubownie, a w 

przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą byd kierowane na drogę postępowania 

sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 10 

Integralną częśd niniejszej umowy stanowią: 

1) Formularz ofertowy 

2) SIWZ 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

……………………………………………………..   …………………………………………………………………. 


