Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 10.02.2014 r.

WZÓR UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu …............. 2014 r. pomiędzy:
Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
2.
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Firmą…………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1. ………………………………..
2.
zwaną dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759, z pózn. zm.) zawarto umowę następującej treści
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż mikroskopu do obserwacji w świetle
przechodzącym w jasnym polu i fluorescencji dla potrzeb Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje usługę transportu
aparatury do siedziby Zamawiającego, usługi montażu, instalacji, uruchomienia i przetestowania aparatury
oraz przeszkolenia przez wykwalifikowany serwis personelu Zamawiającego, w niezbędnym do pracy
zakresie, w miejscu dostawy zgodnie z ofertą nr ………. z dnia ………………. stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy.
2. Dostawa nastąpi do siedziby IB PAN - Kraków, ul. Lubicz 46. Osobą odpowiedzialną za kontakt w
zakresie dostawy i odbioru ze strony Zamawiającego jest P. dr Jadwiga Ziaja,
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych
materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej
staranności.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w
szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy nr ……….. z dnia …………….
5. Termin rozpoczęcia realizacji ustala się na dzień ………….. 2014 r., a termin zakończenia wykonania
nie później niż na dzień …………… 2014 r., przy czym Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego
wykonania przedmiotu umowy.
6. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do
wykonania przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową (kserokopia polisy w załączeniu).
§3
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ……….., co po doliczeniu
należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto: …...... (PLN),
słownie: …................................. (PLN) 00/100.
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-18-11.
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …............................. lub nie jest płatnikiem VAT na
terytorium Polski.
5. Należny od kwoty umownej podatek od towarów i usług VAT w stawce …%, pokryje Zamawiający na
konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę poza granicami
Polski.
§4
1. Wykonawca otrzyma określone w § 3 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia,
potwierdzonego protokołem odbioru z wpisaną klauzulą „odebrano bez zastrzeżeń” i po złożeniu faktury.
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
2. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczoną aparaturę naukowo-badawczą (licząc od
daty wykonania umowy – tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu umowy),
przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone.
3. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na
koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie
działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze technicznym przedmiotu
umowy.
6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez
stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym
niż 24 godzin od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 10 dni licząc od dnia przyjęcia
zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia
specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni, chyba że Strony w
oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.
8. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do
usunięcia awarii czy usterki.
9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych
punktów Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich
przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a
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Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu
zapłaty.
11. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i
eksploatacji.
12. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji określonych
przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
§6
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 pkt. 2 za
każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w;
wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% ceny określonej w § 3 pkt.2.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia ewentualnych kar umownych z należnej faktury.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu umowy, przy czym nie
dotyczy to odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczenia.
§8
1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić do umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć
umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli jedna ze Stron w sposób podstawowy naruszy
postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie strony mają osiągnąć w wyniku
umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował
przez okres 7 dni,
d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku
wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o
realizacji od Zamawiającego,
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez
Zamawiającego terminie.
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy.
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej realizację oraz
opuścić miejsce wykonywania umowy możliwie jak najszybciej.
5. W razie zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca dokona zabezpieczenia przedmiotu, zaś strony
uzgodnią dalszy sposób postępowania.
6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar
umownych.
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§9
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym,
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec.
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.
§ 10
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.
§ 11
1. Strony dopuszczają możliwość podpisania aneksu do umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu
konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub
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
spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.,
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę,
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy 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 zamówienia bądź jego elementów,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
e) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do
reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych,
zdrowotnych lub innych,
f) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w
przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
§ 12
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z późn.
zm.).
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie Sąd w Krakowie.
6. 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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