Znak sprawy: AI 261-01/EJ/17

Załącznik nr 3 do SIWZ

-projekt umowy dla części: 1,2,3,4Umowa nr …….
Zawarta w …………………………………………………………………....…… w dniu …..……………………………………………………..…………………….
pomiędzy: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..….
Regon: ………………………………………………………………………………………. , NIP: …………………………………………………………………….……
reprezentowanym/reprezentowaną przez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
z siedzibą w …………………………………………………………..………………………………………………………………………… (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………………………………………………………………….
przez

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

Regon: ………………………………………………………………………………....… , NIP: ………………………………………………………………………....…
reprezentowanym/reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), w przedmiocie …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
(nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego), dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają,
co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych
do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(część 1: ………..); (część 2: ……….); (część 3:…….)……….., spełniającego warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikach do niej (zwanej dalej: siwz) i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część
niniejszej umowy.

§2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
1.

Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z Formularzem ofertowym
w kwocie:

Część nr …………………………………………..…….
Wartość netto: …………..……… zł słownie: (…………………………………………………..……………………………………………………………………)
Podatek VAT ……………………... zł słownie: (…………………………………………………..……………………………………………………………………)
Wartość brutto: …………….….. zł słownie: (………………………………………………………………………………………………………………………..)
1.

W kwocie/kwotach wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
a w szczególności koszty transportu, dostawy, wniesienia i ustawienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
montażu, gwarancji, koszty związane z wymianą uszkodzonego przedmiotu umowy a także należne opłaty wynikające
z polskiego prawa podatkowego i celnego.

2.

Cena/Ceny określona przez Wykonawcę będzie stała przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszelkie składniki
cenotwórcze, m.in. akcyzę, VAT, opłaty celne oraz koszt związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem.
§3
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami
i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
oraz parametrami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do :
a)

wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż …………………… dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy;

b)

dostarczenia przedmiotu umowy, szczegółowo opisanym w załączniku nr 1, do siwz do wskazanego
przez Zamawiającego miejsca na terenie Zamościa,

połączonym z wniesieniem sprzętu bez udziału

Zamawiającego z uwzględnieniem konieczności dostaw w godzinach pracy;
c)

dostarczenia sprzętu wraz:


ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, wymaganymi licencjami,
deklaracjami;



z przyłączami, kablami itp. elementami niezbędnymi do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu zgodnie
z jego przeznaczeniem;

d)

wniesienia wraz z rozładunkiem i ustawienia przedmiotu umowy

do pomieszczeń wskazanych

przez Zamawiającego;
e)

zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później niż na 3 dni robocze
przed tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego z ust.2 lit. a);

f)

dokonania montażu, instalacji oraz uruchomienia sprzętu; (podpunkt ten dotyczy tylko części 4 zamówienia)
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g)

przeszkolenia min. 3 osób z zakresu obsługi, podstawowej konstrukcji, drobnych napraw i przeglądów, które
zgodnie z instrukcją nie są zastrzeżone dla innych podmiotów; (podpunkt ten dotyczy tylko części 4 zamówienia)

h)

3.

świadczenia serwisu przez okres gwarancji z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godzin.

Do momentu dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego i ustawienia ryzyko ewentualnego uszkodzenia
lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę.

4.

Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

5.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu
umowy.

6.

W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas wnoszenia i ustawienia przedmiotu umowy,
Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych
warunków spowoduje usunięcie tych wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie
Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.

7.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami
technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.

8.

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony
w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie warunkami określonymi
w SIWZ oraz w §3 ust. 1-7 niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w
trakcie protokolarnego odbioru, Wykonawca wymieni przedmiot umowy na nowy.

9.

Nowy termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury
końcowej.

2.

Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy, po jego odbiorze przez Zamawiającego,
potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

4.

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.

Faktura wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji.

6.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych
w stosunku do Wykonawcy.

7.

W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych(np. fakturach,
rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się termin określony w umowie.

8.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur
w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.
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§5
GWARANCJE
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie,
zarówno

pod

względem

jakości

jak

i

funkcjonalności,

a

także

wolny

od

wad

materiałowych

i konstrukcyjnych.
2. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy

na okres …………….. miesięcy.

Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez strony, zgodnie z zapisami
dotyczącymi warunków gwarancji zawartymi w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie usługi bezpłatnie, czyli na własny koszt naprawia lub wymienia
uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego
kosztami powstałymi z tego tytułu.
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek
za pomocą faksu, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. Jeżeli w okresie gwarancji dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy okaże się
wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w ciągu 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia W przypadku
opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić
naprawę innemu autoryzowanemu przez producenta urządzenia serwisowi, a kosztami naprawy obciążyć
Wykonawcę.
6. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia jej
usunięcia.
7. W przypadku trzykrotnego nieskutecznego usunięcia wady tego samego elementu/podzespołu urządzenia,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu urządzenia na nowy wolny od wad.
8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do usunięcia,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości.
9. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. W przypadku wystąpienie konieczności naprawy sprzętu poza miejscem dostawy Zamawiającego, Wykonawca
zapewni odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
oraz dostawę naprawionego sprzętu do miejsca dostawy na własny koszt.
11. Wszelkie awarie sprzętu powinny być usunięte w terminie 14 dni od dnia odebrania wadliwego sprzętu
od Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin,
na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.
12. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru
sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
13. Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu wyposażenia naprawionego
w ramach gwarancji poza miejscem dostawy pokrywa Wykonawca.
14. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy
oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.
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§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego.
2. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu
na usunięcie wad.
4. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu umownym, należy przez to rozumieć wynagrodzenie
jako całkowitą wartość brutto za realizację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o których mowa
powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną w pełnej wysokości poniesionej szkody.
§7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących powstać
w związku z realizacją umowy.

2.

W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z realizacją
umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§8
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY

1.

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu dostaw objętych umową
w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….

2.

Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

3.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne
oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy.
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§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie
Zamawiającego

dotyczące

np.

braku

przygotowania/przekazania

miejsca

realizacji/dostawy

oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, np. pożar, zalanie
itp.
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania stron
w sprawach związanych z realizacją zamówienia) ze względów losowych, zdrowotnych i innych,
3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy, zmiany technologii
lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
4) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,
5) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług i podatku akcyzowym
w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości zamówienia, którego zmiana dotyczy,
przy czym wartość netto określona w umowie jest wartością stałą,
6) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy. W takim przypadku zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron umowy.
7) przesłanki określone w art.144 ustawy Pzp.
2.

Wszelkie zmiany dotyczą ustaleń zawartych w treści niniejszej umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej
siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki
wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub załącznikach do niej i będą uznawane
za doręczone.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

7.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden
dla Wykonawcy.
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Załączniki:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2) oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:

………………………………………………………
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Znak sprawy: AI 261-01/EJ/17

Załącznik nr 4 do SIWZ

-projekt umowy dla części: 5,6,7,8,9,10Umowa nr …….
Zawarta w …………………………………………………………………....…… w dniu …..……………………………………………………..…………………….
pomiędzy: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..….
Regon: ………………………………………………………………………………………. , NIP: …………………………………………………………………….……
reprezentowanym/reprezentowaną przez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
z siedzibą w …………………………………………………………..………………………………………………………………………… (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………………………………………………………………….
przez

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

Regon: ………………………………………………………………………………....… , NIP: ………………………………………………………………………....…
reprezentowanym/reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), w przedmiocie …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
(nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego), dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają,
co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów jednorazowych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu (część 5: ………..); (część 6: ……….); (część 7:…….),
spełniającego warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej (zwanej
dalej: siwz) i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy.
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§2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
1.

Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z Formularzem ofertowym
w kwocie:

Część nr …………………………………………..…….
Wartość netto: …………..……… zł słownie: (…………………………………………………..……………………………………………………………………)
Podatek VAT ……………………... zł słownie: (…………………………………………………..……………………………………………………………………)
Wartość brutto: …………….….. zł słownie: (………………………………………………………………………………………………………………………..)
2.

W kwocie/kwotach wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
a w szczególności koszty transportu, dostawy, wniesienia i ustawienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
gwarancji, koszty związane z wymianą uszkodzonego przedmiotu umowy a także należne opłaty wynikające z
polskiego prawa podatkowego i celnego.

3.

Cena/Ceny określona przez Wykonawcę będzie stała przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszelkie składniki
cenotwórcze, m.in. akcyzę, VAT, opłaty celne oraz koszt związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem.
§3
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami
i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
oraz parametrami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczane asortymenty przedmiotu umowy, będą oznakowane odpowiednio co do
:
a)
b)
c)
d)

nazwy;
wielkości ( sposobu konfekcjonowania) towaru;
daty ważności – jeżeli ma znaczenie dla trwałości produktu;
sposobu przechowywania – jeżeli ma znaczenie dla jakości, bezpieczeństwa produktu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do :
a)

wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż …………………… dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy;

b) dostarczenia przedmiotu umowy, szczegółowo opisanym w załączniku nr 1, do SIWZ do wskazanego
przez Zamawiającego miejsca na terenie Zamościa,

połączonym z wniesieniem sprzętu bez udziału

Zamawiającego z uwzględnieniem konieczności dostaw w godzinach pracy;
c)

dostarczenia sprzętu wraz ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi,
wymaganymi licencjami, deklaracjami;

d) wniesienia wraz z rozładunkiem i ustawienia przedmiotu umowy

do pomieszczeń wskazanych

przez Zamawiającego;
e)

zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później niż na 3 dni robocze
przed tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego z ust.2 lit. a);
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f)
4.

świadczenia serwisu przez okres gwarancji z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godzin.

Do momentu dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty
przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę.

5.

Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

6.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu
umowy.

7.

W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas wnoszenia i ustawienia przedmiotu umowy,
Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych
warunków spowoduje usunięcie tych wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie
Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.

8.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami
technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.

9.

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony
w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie warunkami określonymi
w SIWZ oraz w §3 ust. 1-7 niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w
trakcie protokolarnego odbioru, Wykonawca wymieni przedmiot umowy na nowy.

10. Nowy termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury
końcowej.

2.

Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy, po jego odbiorze przez Zamawiającego,
potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

4.

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.

Faktura wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji.

6.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych
w stosunku do Wykonawcy.

7.

W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych(np. fakturach,
rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się termin określony w umowie.

8.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur
w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.
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§5
GWARANCJA – TERMIN PRZYDATNOSCI DO UŻYCIA
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie,
zarówno

pod

względem

jakości

jak

i

funkcjonalności,

wolny

od

wad

materiałowych

i konstrukcyjnych oraz o terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy a wynoszącym ……………... (liczba miesięcy
przydatności do użycia) miesięcy..
Okres przydatności do użycia liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez strony, zgodnie z
zapisami dotyczącymi terminu przydatności do użycia zawartymi w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem
właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego
3. Jeżeli w okresie gwarancji (przydatności do użycia) dostarczony przedmiot zamówienia (lub jego część), o którym
mowa w §1 niniejszej umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany (lub wymiany
wadliwej części) w ciągu 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia
4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowa od daty odbioru
sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.

§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego.
2. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu
na usunięcie wad.
4. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu umownym, należy przez to rozumieć wynagrodzenie
jako całkowitą wartość brutto za realizację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o których mowa
powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną w pełnej wysokości poniesionej szkody.
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§7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących powstać
w związku z realizacją umowy.

2.

W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z realizacją
umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§8
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY

1.

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu dostaw objętych umową
w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….

2.

Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

3.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne
oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie
Zamawiającego

dotyczące

np.

braku

przygotowania/przekazania

miejsca

realizacji/dostawy

oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, np. pożar, zalanie
itp.
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania stron
w sprawach związanych z realizacją zamówienia) ze względów losowych, zdrowotnych i innych,
3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy, zmiany technologii
lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
4) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,
5) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług i podatku akcyzowym
w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości zamówienia, którego zmiana dotyczy,
przy czym wartość netto określona w umowie jest wartością stałą,
6) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy. W takim przypadku zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron umowy.
7) przesłanki określone w art.144 ustawy Pzp.
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2.

Wszelkie zmiany dotyczą ustaleń zawartych w treści niniejszej umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej
siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki
wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub załącznikach do niej i będą uznawane
za doręczone.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

7.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden
dla Wykonawcy.

Załączniki:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2) oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:

………………………………………………………
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