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Załącznik nr 4 do SIWZ 62/PN/ApBad/2013

Wzór Umowy
do przetargu nr 62/PN/ApBad/2013
na dostawę miernika mocy do laserów i trawersu transportowego
Zawarta w dniu ........................ 2013 roku w Gdańsku
pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w
Gdańsku, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk reprezentowanym przez:
Jana Kicińskiego – z-cę dyrektora,
Danielę Kosińską – głownego księgowego

zwany dalej „Zamawiającym”
oraz

........................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................... zarejestrowanym w ................................. nr rej.
................................................................, nr NIP .................................................
reprezentowanym przez :
1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawcą "
który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami) pn. nazwą
dostawa miernika mocy do laserów i trawersu transportowego
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy [dalej „Umowa”] jest dostawa i przeniesienie własności
przedmiotu zamówienia wg zestawienia zawartego w Ofercie, oraz warunkach określonych w
SIWZ 62/PN/ApBad/2013 stanowiących załączniki niniejszej umowy, do siedziby
Zamawiającego.
2. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie
może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.
3. Umowa obejmuje dostarczenie przedmiotu Umowy. Przejście na Zamawiającego ryzyka
związanego ze sprzętem następuje z chwilą podpisania przez strony Umowy protokołu
odbioru, o jakim mowa w § 2 ust. 3.
§2
WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot Umowy, który zaproponował w złożonej
w przywołanym postępowaniu o udzielnie Zamówienia ofercie i który spełnia wymogi SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy
i montażu z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni przed dostawą.
Strony Umowy uzgodnią – w formie pisemnej – konkretny dzień dostawy i godziny (przedział
czasowy), w jakich nastąpi dostarczenie przedmiotu Umowy i jego odbiór.
3. Odbioru przedmiotu Umowy, dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego za
protokołem odbioru. Dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania przez
strony Umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający
może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru
Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady, bądź
do usunięcia wady w drodze jego naprawy, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez
strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia
poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku stwierdzenia braków
ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od
dnia stwierdzenia braków.
Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu
Umowy zawartym w SIWZ i/bądź w ofercie Wykonawcy.
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5. Fakturę VAT dokumentującą dostawę przedmiotu Umowy należy wystawić – nie wcześniej
niż po dniu podpisania przez strony Umowy protokołu odbioru końcowego, o jakim mowa
w § 5 poniżej - na:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
Gdańsk 80-231
NIP: 584-035-78-82
§3
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1
cenę brutto: .............................................. PLN,
słownie...........................................................................................
w tym kwota podatku VAT wynosi …………..…. PLN,
2. Wynagrodzenie podane w ust.1 jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie
elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu Umowy i które
zostały określone w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.
§4
FINANSOWANIE
1. Zamawiający zabezpieczy sfinansowanie przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe w przypadku możliwości dostarczenia
jednego kontenera wcześniej niż drugiego. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowaną
część, jednak wartość musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu
Umowy jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony Umowy, protokół odbioru), o
jakim mowa w § 5 poniżej.
4. Zapłata wynagrodzenia objętego treścią faktury, o jakiej mowa w ust. powyżej, nastąpi
przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnorachunkowym faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważać się będzie dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
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6. Ceny jednostkowe na fakturze VAT winny być zgodne z cenami z formularza ofertowego
§5
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w termie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Dniem wykonania przemiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu
odbioru.
§6
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII
1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres i
warunkach wyszczególnionych w SIWZ. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania
przez strony Umowy protokółu odbior, o jakim mowa w § 5 powyżej, bez zastrzeżeń.
2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.
3. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu Umowy LUB jego części (tak
składowych jak i przynależności) poza siedzibą Zamawiającego, ryzyko ich uszkodzenia lub
utraty ponosi Wykonawca.
4. W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia
wad lub usterek jakościowych przedmiotu Umowy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady lub
usterki przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić listem poleconym, faxem na
numer………………………..… bądź, e-mailem na adres……………………………….…....
5. Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie przekraczał
14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki przedmiotu
Zamówienia.
6. Serwis gwarancyjny realizowany będzie zgodnie z Ofertą Wykonawcy przez:
…………………………………………………………………………………………………
7. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do składania reklamacji jest Ryszard
Szwaba.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
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a. za opóźnienie w dostawie części lub całości przedmiotu Umowy – w wysokości
0,1 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową
miała nastąpić dostawa,
b. za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi – w wysokości
0,1 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało
zostać wykonane,
c. za opóźnienie w montażu bądź uruchomieniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1
% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony
od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym opóźniona czynność miała
być wykonana,
d. w wysokości 10 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1 w przypadku
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku
dostawy, jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą".
4. Strony ograniczają kary umowne do wysokości 100% wartości przedmiotu umowy.
5. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których
zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar
umownych.
§8
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego według prawa polskiego.
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§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania - do dnia odstąpienia - części Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy
Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający
dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji
wierzytelności wynikających z Umowy, przysługujących mu względem Zamawiającego na
osoby trzecie.
4. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z póź. zmianami) oraz kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem przepisów art. 139
– 151 Ustawy – Pzp.
6. Umowa sporządzona została w dwóch
przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

jednobrzmiących

egzemplarzach

z

7. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

..........................................................
Wykonawca

..........................................................
Zamawiający
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