UMOWA Nr /2016
sprzedaży Kotwy PRO
zawarta w Zielonej Górze w dniu
pomiędzy
HARDPRO Sp. z o.o , ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego 2, 66-002 Zielona Góra, KRS: 0000570086, NIP:
9731022759, Regon: 362177695, kapitał zakładowy: 10 000 PLN w całości wpłacony, reprezentowanym przez
Przemysław Łoziński, Prezes Zarządu, zwaną dalej: HARDPRO
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….., zwany dalej: Zamawiającym
1.

Przedmiot umowy
1.1 Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez HARDPRO na rzecz Zamawiającego kotwy PRO w
ilości …………………………………………….…… i terminie ……………………………………………
1.2 Zamawiający upoważniony jest do użycia kotwy PRO na rzecz prowadzonych przez siebie prac
wykonawczych/budowlanych. Dalsza odsprzedaż kotwy PRO dopuszczalna jest tylko po wyrażeniu
pisemnej zgody przez HARDPRO.
1.3 Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z aprobatą techniczną 090-034525 dla Kotwy
PRO oraz kartą techniczną kotwy PRO które stanowią załącznik nr 1 umowy oraz że akceptuje
cechy techniczne i użytkowe kotwy PRO oraz warunki techniczne jej montażu.

2.

Sposób wykonania umowy
2.1 HARDPRO zobowiązany jest dostarczenia Zamawiającemu kotew PRO ściśle wg specyfikacji
zawartej w aprobacie technicznej nr 090-034525 dla Anchor PRO, który stanowi załącznik nr 1
umowy.
2.2 Zamawiający każdorazowo dokona odbioru przedmiotu zamówienia od HARDPRO na podstawie
protokołu odbioru lub z chwilą podpisania listu przewozowego.
2.3 Z dniem dostarczenia przedmiotu umowy HARDPRO udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej
gwarancji zgodności wyrobu z aprobatą techniczną 090-034525 na warunkach określonych
poniżej. Gwarancja nie jest udzielna w przypadku użycia i/lub montażu kotwy PRO niezgodnie z
aprobatą techniczną 090-034525 oraz kartą techniczną.
2.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany
jest dostarczyć wadliwy towar na swój koszt do siedziby HARDPRO, a HARDPRO zobowiązuje się w
terminie 14 dni roboczych dokonać wymiany wadliwego towaru lub dokonać zwrotu zapłaconej
ceny towaru stosowanie do ilości wadliwych sztuk.
2.5 Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu szkód w tym straty i utracone korzyści, powstałe po
stronie Zamawiającego i/lub podmiotów trzecich używających kotwy PRO.
2.6 Postanowienia zawarte w pt. 2.4 do 2.7 wykluczają wszelkie inne tytuły odpowiedzialności
wynikające z niniejszej umowy oraz wszelkich innych przepisów prawa - w tym odpowiedzialność
z tytułu rękojmi.

3.

Warunki płatności

3.1 Z tytułu realizacji niniejszej umowy HARDPRO otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w
wysokości …………………………….... PLN (słownie: …………………………………..…………….………………_PLN)
plus 23% podatek VAT, płatnej w terminie do …………………..….. na podstawie faktury wystawionej
przez HARDPRO.
3.2 Koszt jednego kompletu Kotwy Pro (1 sztuka) to .......... PLN (słownie:.............................................)
+ 23 % VAT.
3.3 W przypadku konieczności wykonania projektu wzmocnień, deklaruję się odrębnie zapłacić
zleceniodawcy kwotę ……………………zł netto +VAT za przygotowanie projektu.
3.4 Zamawiający upoważnia HARDPRO do wystawienia faktur bez podpisu Nabywcy.
3.5 Za chwilę płatności uważa się chwilę wpływu środków pieniężnych na konto HARDPRO.
3.6 Przeniesienie własności dostarczonego towaru następuje z dniem zapłaty wynagrodzenia.

3.7 W przypadku zaistnienia zaległości płatniczych Zamawiającego względem HARDPRO, HARDPRO
wezwie Zamawiającego do zapłaty wysyłając wezwanie na adres wskazany przez Zamawiającego
w niniejszej umowie.
3.8 Odmowa przyjęcia wezwania bądź niepodjęcie go w terminie równoznaczne jest z doręczeniem
wezwania do zapłaty.

4.

Poufność
5.1 Każda ze Stron oświadcza, iż jest świadoma, że w wyniku wykonywania Umowy może uzyskać
dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, w szczególności
informacji dotyczących działalności, planowanych działań, klientów, technologii i produktów. W
razie wątpliwości za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony, będą uważane
wszelkie informacje w formie materialnej lub niematerialnej oznaczone jako tajemnica
przedsiębiorstwa lub w przypadku, których okoliczności ich ujawnienia drugiej Stronie wskazują na
taki charakter.
5.2 Z zastrzeżeniem zakresu wyraźnie dozwolonego postanowieniami Umowy lub niezbędnego dla
wykonania przez Strony obowiązków wynikających z Umowy, każda ze Stron zobowiązuje się, w
żaden sposób nie wykorzystywać, zarówno na potrzeby własne jak i na potrzeby osób trzecich, ani
nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa drugiej Strony oraz, że podejmie wszelkie realne środki ostrożności w celu
ochrony poufności takich informacji, co najmniej w takim stopniu, w jakim stosuje środki do
ochrony własnych informacji o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa, przy czym nie mniejszym
niż powszechnie stosowane.
5.3 Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji otrzymanych od drugiej Strony i stanowiących
tajemnicę jej przedsiębiorstwa.
5.4 Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy w jakiejkolwiek formie i w
jakiejkolwiek części.
5.5 Obowiązek zachowania poufności wiąże strony w okresie obowiązywania Umowy jak również
przez okres 5 (pięciu) lat po jej ustaniu.
5.6 Zapisy Umowy uznaje się za informację poufną.

5.

Warunki końcowe
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.2 Wszelkie spory lub roszczenia majątkowe wynikłe pomiędzy Stronami w związku z treścią i/lub
wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony na drodze polubownej. Jeżeli w
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia pisma wszczynającego spór lub konkretyzującego
roszczenie Strony nie dojdą do porozumienia to spór taki lub roszczenie będzie rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby HARDPRO.
6.3 Umowa lub jej mogą być zmienione lub uzupełnione jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6.4 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

____________________________________
Podpis i pieczęć osoby reprezentującej HARDPRO

__________________________________
Podpis Zamawiającego

