Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji

Znak sprawy: AI 261-02/MF/15

Załącznik nr 2 do siwz
-projekt umowy-

…………………………………………….. zawarta w dniu …………………………….roku w Zamościu pomiędzy:
…………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………………. - ……………………………………
2. …………………………… - ……………………………………...
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………wpisanym do ………………………………………. pod
numerem ………………, NIP:………………….., reprezentowaną/ym przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą
Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.
423, 768, 811, 915 i 1146).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………….(zwanego dalej: „sprzętem” ) spełniającego
warunki techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: siwz)
i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy.
2. Umowa realizowana jest w ramach projektu „ Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań
i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną
aparaturę badawczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, pełnowartościowy wyprodukowany
zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, kompletne, sprawne technicznie wraz ze
sterownikami oraz oryginalne oprogramowanie wraz z licencjami.
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§2
1.Wykonawca jest zobowiązany do :
a) wykonania przedmiotu umowy w terminie:……………………………….
b) dostarczenia przedmiotu umowy, szczegółowo opisanym w załączniku nr …….. 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,
- z przyłączami, kablami itp. elementami niezbędnymi do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu
zgodnie z jego przeznaczeniem;
d) wniesieniem wraz z rozładunkiem sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
e) zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później niż na 4 dni
robocze przed tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego z ust.1 lit. a);
f) wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga montażu, instalacji oraz
uruchomienia - Wykonawca dokona montażu, pełnej instalacji oraz uruchomienia sprzętu,
g) wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia
szkolenia - Wykonawca przeprowadzi szkolenie.
2. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi
zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, który zostanie
sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy na okres …………….. miesięcy
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy/podzespoły dostarczonego wyposażenia i jego sprawność
techniczną. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez strony.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad
lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie.
3. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych
przez Zamawiającego usterek poprzez serwis świadczony w przez Wykonawcę z czasem reakcji nie
dłuższym niż 48 godzin, bez żadnych dodatkowych opłat.
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4. 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.
5. 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.
6. Każdorazowo

zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do

naprawy, o czas jego naprawy.
W przypadku stwierdzenia wady ukrytej lub trzykrotnej naprawy sprzętu, Wykonawca zobowiązany
jest do jej wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może przedłużyć w/w wskazany termin, na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.
Dostarczony w wyniku wymiany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, określonym
w postępowaniu.
7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty
odbioru sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń
protokołem odbioru.
8. Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu wyposażenia
naprawionego w ramach gwarancji poza miejscem dostawy pokrywa Wykonawca.
9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony
Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.
§4
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie
………………………………………………………………..…….. zł (słownie: ………………………………………..………….. zł).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie
faktury końcowej.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu przedmiotu umowy, po jego odbiorze przez
Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji.
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7. 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.
8.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.
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby
faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.

§5
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 w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku nieterminowej realizacji umowy w ramach obowiązków wynikających z § 3,
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki.
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 odszkodowania w pełnej
wysokości poniesionej szkody.
§6
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we
wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę, aby uprawnione podmioty miały prawo wglądu do dokumentów
Wykonawcy związanych z przedmiotem zamówienia, realizowanym w ramach projektu „ Wzrost
potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez
kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
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Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji.
§7
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac 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.
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nieterminowego lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy,
b) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
a) dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w zakresie sprzętu wskazanego w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
- niedostępnością na rynku sprzętu wskazanego w ofercie wynikającą z zaprzestania
produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu, lub
- pojawieniem się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów
eksploatacji przedmiotu umowy,
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, a nowy sprzęt będzie spełniał wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w lit a)jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian wraz z uzasadnieniem;
b) wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo
zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania
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o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu
umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
3. 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 załącznikami do niej będą uznawane za doręczone.
4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów
mogących powstać w związku z realizacją umowy.
5. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe
w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 10
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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