Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011

Załącznik nr 7 do siwz

________________________________________________________________________________
UMOWA
Znak zamawiającego: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011
Znak wykonawcy: .....................................
z dnia ........................... 2011 r.
zawarta pomiędzy:
Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu - ul.
Władysława Węgorka 20
NIP ...........................
REGON ...........................
reprezentowanym przez:
................................................................................................
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą ........................... z siedzibą w ....................-ul. ......................................
NIP .........................
REGON ..................................
którą reprezentuje(ą):
........................................................................................................................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ.
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego 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 późn. zm.], o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest:
1. Zakup - przez Zamawiającego-od Wykonawcy –fabrycznie nowego aparatu do Real-Time PCR (1
egz.)- (typ/ model, producent, kraj pochodzenia):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ................ 2011 r.
2. Wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
a. transport ww. sprzętu do siedziby Instytutu Ochrony Roślin-PIB-do Poznania (ul. Władysława
Węgorka 20; 60-318 Poznań),
b. rozładowanie,
c. wniesienie do wskazanego pomieszczenia.
d. instalacja i próbne uruchomienie sprzętu celem sprawdzenia prawidłowego działania.
e. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.
§2
Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 1 stanowi jego własność i jest wolny od wad
prawnych.
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§3
1. Sprzęt wymieniony w § 1 pkt 1 Wykonawca dostarczy do do siedziby Instytutu Ochrony RoślinPIB-do Poznania (ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań), rozładuje, wniesie do
wskazanych na miejscu pomieszczeń, zainstaluje, próbnie uruchomi, przeszkoli pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu w terminie do ………. , przy czym
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić z 5 - dniowym wyprzedzeniem osoby wymienione w §
6 pkt 3 o dacie i godzinie dostawy.
2. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
• dokumenty gwarancyjne;
• instrukcję obsługi / eksploatacji [w języku polskim], atesty, certyfikaty itp.
§4
Na dostarczony aparat Real-Time PCR Wykonawca udziela ............ - miesięcznej gwarancji liczonej
od daty protokolarnego odbioru.

§5
Wykonawca zobowiązuje się spowodować przystąpienie serwisu do naprawy sprzętu stanowiącego
przedmiot umowy w okresie gwarancyjnym w ciągu max. ..... godzin (w dni robocze) od zgłoszenia
przez Zamawiającego (telefonicznie, faksem).
§6
1. Przedmiotem odbioru będzie sprzęt wymieniony w § 1, po dostarczeniu zgodnie z § 3 oraz
złożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów wymienionych w § 3 pkt 3.
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie dwustronny protokół odbioru.
3. Do koordynacji spraw związanych z niniejszą umową i odbioru sprzętu Zamawiający wyznacza:
 ............................, tel. ............. fax: .................., e-mail: ............................
4. Do koordynacji spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza:
 ............................, tel. ............. fax: .................., e-mail: ............................
5. Z chwilą dokonania odbioru sprzętu na Zamawiającego przechodzi ryzyko jego przypadkowej
utraty lub uszkodzenia.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
netto: ..................... zł
(słownie złotych: .................................................................)
podatek VAT: .......................... zł
(słownie złotych: .................................................................)
brutto: ..................... zł
(słownie złotych: .................................................................)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 zostały ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
........................., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w pkt 1 na podstawie faktury VAT
Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi po protokolarnym odbiorze sprzętu, dokonanym w sposób
określony w § 3 i § 6 umowy.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy ...................., nr konta
........................................................................................ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za datę zapłaty należności ustala się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawca uprawniony jest do żądania
zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych.
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§8
Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7
pkt 1, nazywanego niżej wynagrodzeniem, w następujących wypadkach i wysokościach:
• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w
wysokości 10% wynagrodzenia.
• Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia.
§9
1. Umowa może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,
b. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron - w szczególności zmiana
stawki podatku od towarów i usług (VAT),
c. zaistnienie po zawarciu umowy przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź,
pożar inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie) uniemożliwiającego wykonawcy
realizację zamówienia w terminie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów,
podpisanych przez obie strony.
§ 10
1. Strony umowy zobowiązują się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne
dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29
stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby
zamawiającego.
4. załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
• oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu znak:
IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) dot. postępowania znak:
IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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