Umowa nr ../…/2019/PARP
zawarta w dniu …………… r. w Końskowoli pomiędzy:
PULANNA Sp. z o.o., działająca pod adresem ul. Lubelska 157, 24-130 Końskowola, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021204, NIP:
7162435513, REGON: 430355977, reprezentowaną przez:
Michał Skwarek
zwana w dalszej części Zamawiającym
a
………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup usługi doradczej dotyczącej wdrożenie normy ISO
9001:2015 oraz szkolenie pracowników z normy ISO 9001:2015 w ramach realizacji projektu
pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy "Pulanna" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie działań
rekomendowanych w Modelu Biznesowym związanym z internacjonalizacją działalności”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
1. Zakup usługi doradczej dotyczącej wdrożenia normy ISO 9001:2015.
W ramach usługi doradczej Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego doradztwa i
przygotowania procesu wdrożenia normy ISO 9001:2015 z wyłączeniem kosztów finalnego
uzyskania certyfikatu.
W szczególności na usługę składają się:








Ocena stanu firmy na rozpoczęciu prac w odniesieniu do wymogów normy.
Opracowanie dokumentacji wymaganej przez normę (księgi jakości, procedur,
instrukcji).
Doradztwo w sprawach organizacyjnych oraz wszelkie działania zapewniające
stworzenie Systemu odpowiadającego wymogom normy.
Ocena stopnia dostosowania systemu do potrzeb każdego obszaru w firmie.
Wprowadzenie udoskonaleń.
Przeprowadzenie audytów wewnętrznych, zorganizowanie przeglądu systemu.
Określenie metod nadzorowania dokumentacji.

2. Szkolenie pracowników z normy ISO 9001:2015.
 Szkolenie dla wszystkich pracowników (min. 20 osób) w tym pracowników działu
produkcji i kontroli jakości z zakresu zmian związanych z wdrożeniem normy ISO
9001:2015.
 Ilość godzin min. 20.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, zapytaniem
ofertowym z dnia …………..
3. Wykonawca gwarantuje ceny ofertowe przez cały czas obowiązywania umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym
oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy
wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru świadczonych dostaw i prac w zakres których wchodzi wykonanie Przedmiotu
Umowy.
5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się
ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania
przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w
przyszłości żadnych roszczeń.
7. Wykonawca gwarantuje ceny ofertowe przez cały czas obowiązywania umowy.

TERMIN WYKONANIA
§2
1.Wykonanie terminu zamówienia powinno nastąpić do dnia 30.06.2019 r.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy
2) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego przekazywanych
w trakcie wykonywania umowy,
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b) przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidłowości wykonania umowy,
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zwartych w § 3 nie ma charakteru zupełnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w
Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej umowie.
2)
terminowe regulowanie płatności wynikającej z faktur/y wystawianej przez
Wykonawcę na zasadach w niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOSCI
§5
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy należy się wynagrodzenie w kwocie
…………………. brutto zł (słownie: …………………..złotych), w tym podatek VAT …………….zł, cena
netto ……………zł (słownie: …………………………..złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Cena brutto przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty.
4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie
faktury VAT/rachunku wystawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez
Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru.
5. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni.
6. Strony ustalają, iż płatność następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona niezgodnie z niniejszym paragrafem nie będzie przyjęta do realizacji.
PROTOKÓŁ ODBIORU
§6
1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

Strona 3 z 6

2. Zamawiający i Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania przedmiotu
zamówienia lub jego części, podpiszą protokół odbioru końcowego zawierający ocenę
zgodności przedmiotu zamówienia z warunkami Umowy
3. Protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez usterek stanowi podstawę do
wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. Jeżeli w trakcie odbiorów stwierdzone zostaną wady Przedmiotu Umowy, Zamawiający
sporządzi protokół rozbieżności. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia
stwierdzonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne określone w § 7 niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.

KARY UMOWNE
§7
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jak również w razie odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty umówionego
wynagrodzenia łącznego brutto.
Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 2% umówionego wynagrodzenia łącznego brutto za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar, o jakich
mowa w ust. 1-2 bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.
Niezależnie od naliczonych kar Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania w wysokości przenoszącej kwotę kar umownych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy lub zaniechał jej realizacji, co w ocenie
Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy; stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez
Zamawiającego,
2) pomimo pisemnych zastrzeżeń – Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie
z warunkami lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) stwierdzone w takcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
4) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
5) w stosunku do Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot
zamówienia wszczęto postepowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne,
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2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z
chwilą doręczenia wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia
od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 może być
dokonane w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej
podstawę do odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi, o
których mowa w §7 umowy.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
§9
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści zawartej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niżej wskazanych:
1) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie
2) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji, lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
3) zmiany wysokości wynagrodzenia związanego ze zmianą stawki podatku Vat
4) jakości lub innych parametrów materiałów wskazanych w ofercie, przy czym
zmiana ta może być spowodowana w szczególności:
a. niedostępnością na rynku materiałów
wskazanych w ofercie
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
materiałów
b. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów
c. pojawieniem się na rynku części, materiałów nowszej generacji
pozwalających na:
- zaoszczędzenie czasu i kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub
czasów i kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia
lub wykonania przedmiotu zamówienia w innej technologii, na którą
wyraził zgodę Zamawiający
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2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie maja zastosowanie obowiązujące przepisy, a w
szczególności: Kodeks cywilny.
2. Strony oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca
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