Załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 17.02.2014 r.

WZOR UMOWY
umowa zamówienia publicznego zawarta w dniu …………2014 r. w Krakowie pomiędzy:
Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk Krakowie, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Instytutu
2. Głowna księgową
a
………………………………………………………………,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym/ą przez:
………………………….
wspólnie zwanymi „Stronami”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm)
zawarto umowę następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla
potrzeb Instytutu Botaniki PAN w roku 2014.
2. Rodzaj zamawianego towaru i ceny jednostkowe określa oferta przetargowa Wykonawcy nr ……. z dnia……..
2014 r. stanowiąca wraz z całą dokumentacją postępowania przetargowego integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości zamawianego towaru do aktualnych potrzeb (tj.
zmniejszania podanych w poszczególnych pozycjach wykazu asortymentowo-ilościowego wielkości) w ramach
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca z tego tytułu
nie będzie wnosił żadnych roszczeń.
4. Wykonawca zapewnia, że w przypadku niewykorzystania w czasie trwania umowy ilości zamawianego towaru
nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia przyjmowanie zleceń w godz. od 8.00 do godz.15.30 od poniedziałku do piątku.
6. Wykonawca zapewnia dostawę zamawianego towaru w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
zamówienia w godzinach od 9:00 do 12.00. Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawianego towaru pod adres wskazany w zamówieniu.
8. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od aktualnych zapotrzebowań zgłoszonych
przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego (zakłady, pracownie).
9. Sukcesywna dostawa towaru objętego przedmiotem umowy każdorazowo następuje na koszt Wykonawcy, bez
względu na jej wartość.
10. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zapewnia nieodpłatną wymianę na
wolny od wad w terminie jednego dnia od dnia zgłoszenia reklamacji dostawy.
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11. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej sprzedaży oraz dostawy towaru przez okres do 12 miesięcy, licząc od
dnia rozpoczęcia realizacji umowy lub do czasu wyczerpania się kwoty wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 2
umowy.
12. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności
SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy.
13. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w
takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.
15. Niniejszą umowę zawarto przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, tj. od dnia
………… 2014 r., albo do czasu wyczerpania się kwoty, na którą zawarto umowę. W przypadku wyczerpania się
kwoty umowy przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, umowa wygasa.
§2
1. Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do
wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez
siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową (kserokopia w załączeniu).
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i
zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając
zawodowy charakter działalności gospodarczej Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment w czasie trwania umowy nie ulegnie zmianie. Niedopuszczalna
jest zmiana asortymentu na tańszy, o gorszej jakości niż zaoferowany, bądź też oferowanie asortymentu o gorszej
jakości po ustalonej cenie przetargowej. Za towar gorszej jakości rozumie się produkt nie spełniający wymagań
technicznych określonych przez Zamawiającego w treści załącznika 2 i/lub3 do SIWZ.
§3
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na
podstawie oferty Wykonawcy nr …….. z dnia …………...
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na maksymalną kwotę netto: ..................... zł, słownie:
............................................ zł 00/100, co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości …% daje
kwotę brutto: ..................... zł., słownie : ............................................ zł 00/100.
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-18-11.
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ .
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§4
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu poszczególnego zamówienia (tj. po prawidłowo
zrealizowanej dostawie do siedziby jednostki Zamawiającego) i złożeniu faktury VAT.
2. Termin zapłaty faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury.
3. Faktury winny być wystawiane na: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31512 Kraków.
4. Zawarta w ofercie Wykonawcy kalkulacja cenowa przedstawiona w załączniku do umowy stanowi wiążący obie
strony umowy cennik, obowiązujący przez czas trwania umowy. Dlatego też Wykonawca zapewnia, iż podane w
ofercie ceny jednostkowe brutto poszczególnych rodzajów towarów nie ulegną zmianie przez okres trwania
umowy.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad.
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy, przy czym w przypadku
stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany na wolny od
wad w terminie jednego dnia od daty zgłoszenia.
3. Zamawiający będzie dochodził uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, chociażby osoba
trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający w ciągu 2 dni od daty dowiedzenia się, iż osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących przedmiotu
niniejszej umowy zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę, który wstąpi do toczącego się procesu
cywilnego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego.
5. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia wynagrodzenia
będzie on domagał się od Wykonawcy odszkodowania z tytułu istnienia wady rzeczonego przedmiotu umowy,
przy czym odszkodowanie to będzie obejmowało co najmniej tzw. ujemny interes umowny Zamawiającego oraz
zwrot poniesionych przez niego kosztów procesu.
6. Jeżeli Zamawiający uniknął utraty w całości lub w części przedmiotu zamówienia albo skutków jego obciążenia
na korzyść osoby trzeciej Wykonawca będzie wolny od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, z chwilą
zwrotu Zamawiającemu zapłaconej wcześniej przez niego sumy lub wartości spełnionego świadczenia wraz z
odsetkami i kosztami na rzecz osoby trzeciej.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają z upływem 24 miesięcy od
chwili, kiedy dowiedział się on o istnieniu tej wady lub z momentem uprawomocnienia się wyroku sądu na korzyść
osoby trzeciej.
8. Uprawnienia te nie wygasają w powyższym terminie, jeśli Wykonawca podstępnie zataił przed Zamawiającym
wadę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
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9. Zamawiający może podnieść zarzut z tytułu rękojmi również po upływie terminu wskazanego ust. 2, jeżeli przed
jego upływem zawiadomił on Wykonawcę o istnieniu wady przedmiotu zamówienia.
§6
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte
wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto niewykonanego zakresu umowy,
b) zwłoki w wykonaniu określonej części przedmiotu umowy (poszczególnego zamówienia) w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto za daną nie zrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego w § 1 ust. 6 umowy.
c) zwłoki w usunięciu wad określonej części przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za daną
nie zrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 1
ust. 12 umowy.
3. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiający zobowiązany jest do ich zapłaty, za
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy.
4. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonej na mocy art.
56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012 poz. 749 z poźń. zm.), za okres
od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli Wykonawca nie otrzymał zapłaty w
terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z której winy odstąpiono od
umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, niezależnie od treści ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu umowy.
6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie
podstaw do ich naliczenia.
§7
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej
umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie czternastu dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu
poniższych okoliczności:
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
b) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,
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c) Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył termin
realizacji umowy o 3 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do 2 dni, nie wykonał
umowy zgodnie z jej zapisami.
d) gdy jakość dostarczanego towaru będzie budziła zastrzeżenia Zamawiającego, a w szczególności dojdzie do
zmiany asortymentu na tańszy, o gorszej jakości niż objęty ofertą, bądź też dojdzie do zaoferowania asortymentu o
gorszej jakości po ustalonej cenie przetargowej.
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego
nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: pożar, powódź, wojna, stan wojenny,
stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych
w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
§9
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub
za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w
całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami umowy.
§ 10
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i
obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy
zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub
poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności
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braku przygotowania do realizacji zamówienia, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane
przez siłę wyższą,
b) wydłużenia terminu rękojmi, w sytuacji przedłużenia jej przez Wykonawcę,
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub
zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji
wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu
umowy bądź jego elementów,
d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani lub innych korzystnych dla
Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę.
4. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana
danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron
nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
7. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

............................................

........................................

Zamawiający

Wykonawca

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2014 roku.

Akceptuję wzór umowy
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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