Załącznik nr 5. Wzór umowy

U M O W A nr _______________
Zawarta w dniu _______________. w _______________pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………
………………
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
……………….
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia
Wykonawcy zamówienia w trybie postepowania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, 2014-2020, o następującej treści :
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
polegający na dostawie sprzętu laboratoryjnego.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z ofertą
Wykonawcę̨.

złożoną

przez

3. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu dostawy zostały
określne w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Wykonawca dokona dostaw zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą i parametrami
technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w Załączniku nr 2 do Zapytania
ofertowego.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
nie późniejszym jednak niż̇ …………………………………..
7. Przez wykonanie umowy rozumie się̨ dostawę̨ przedmiotu zamówienia
potwierdzoną protokołem z adnotacją „bez uwag” podpisanym przez
Zamawiającego. Do przedmiotu zamówienia zostaną̨ dołączone wszystkie
dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
8. Dostawa zostanie wykonana do miejsca prowadzenia działalności
Zamawiającego – ……………... Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy.

przez

§2
Wykonawca
oświadcza,
że
podwykonawców/przy
pomocy
___________________.

wykona
dostawę̨
podwykonawców

samodzielnie,
bez
udziału
w
następującym
zakresie

§3
1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ______________________ zł.
2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w ustawowej
wysokości.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę̨ faktury VAT.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni dnia od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
§4
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzież
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
Strony zastrzegają̨ sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
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§5
Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego
przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy dłuższego niż 30 dni.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt. Termin
gwarancji wynosi ......... miesięcy i liczy od dnia dokonania odbioru przedmiotu
umowy.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę̨ na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć
wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w trybie door to door w terminie
24h od daty otrzymania zgłoszenia.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający
może naliczyć karę umowną zgodnie z §4 niniejszej umowy oraz powierzyć
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z
innych uprawnień́ przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć́ w dacie odbioru
zamówienia, jako załącznik do protokołu odbioru.
§7
1. Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a)
w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę̨ opóźnień́
b)
w przypadku siły wyższej
c)
w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają̨
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, w oparciu o prawo
polskie.
§8
1. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Załączniki:
 oferta wykonawcy,
 opis przedmiotu zamówienia
3. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej
ze stron.
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________________________
Zamawiający

________________________
Wykonawca
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