Załącznik nr 5 do siwz
Znak sprawy DZ-2501/26067/2987/13

UMOWA DZ-2501/26067/……/13
zawarta w dniu ……………….. 2013 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al.
Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761, działającym w oparciu o wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem 0000118357,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
•

………………………………………………….

a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do ………….. w ………..
zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…………………………………………………

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZ-2501/26067/2987/13,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984
i 1047) została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, a Zamawiający zobowiązuje się kupić sprzęt komputerowy,
wchodzący w skład zadania nr ….., zwany dalej sprzętem, którego rodzaj i ilość określona jest w ofercie
z dnia ................., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2

Cały sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieŜącej produkcji oraz posiadać gwarancję
przydatności do uŜycia, zgodną z wymaganiami dla danego produktu i ofertą Wykonawcy.

3

Gwarancja na sprzęt wynosi: …

4

W przypadku okresów gwarancji producentów na poszczególne części zestawów komputerowych dłuŜszych
niŜ okres gwarancji na zestaw, po upływie okresu gwarancji na zestaw obowiązuje gwarancja producenta na
daną część.
§ 2.

1.

Wykonawca dostarczać będzie towar na swój koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Puławach
w terminie do 30.12.2013r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00

2.

Dostarczany sprzęt powinien być umieszczony w opakowaniach, zabezpieczających go przed uszkodzeniem
w trakcie transportu.

3.

Dostawy muszą być kompletne, tj. jedna dostawa musi obejmować wszystkie sprzęty objęte zadaniem.

4.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości
i jakości przez upowaŜnionych przedstawicieli obydwu stron.

5.

Przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy.
§ 3.

1.

Strony uzgadniają, Ŝe ceny jednostkowe brutto poszczególnych sprzętów wymienione są w załączniku nr
1 do umowy.

2.

Ceny, o którym mowa w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
a w szczególności cenę sprzętu, pakowania i znakowania wymaganego do przewozu, dostawy,
ubezpieczenia, załadunku i rozładunku, ewentualnego szkolenia, montaŜu i instalacji w siedzibie
Zamawiającego.

3.

Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy naleŜeć się będzie wynagrodzenie stanowiące iloczyn
dostarczonych Zmawiającemu ilości sprzętów komputerowych oraz ich cen jednostkowych określonych
w ust. 1.

4.

Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustala się na kwotę netto ...... PLN (słownie złotych: ...). Do
powyŜszej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości ….., tj. wartość brutto zamówienia nie moŜe
przekroczyć kwoty ..... PLN (słownie złotych: ...)

5.

Zapłata naleŜności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur
VAT, wystawianych po kaŜdorazowym odbiorze przez Zamawiającego sprzętu komputerowego.

6.

Zamawiający dokonywać będzie zapłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oryginału faktury.

7.

W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego
w ust. 5 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

naleŜności

w

terminie

określonym

§ 4.
Umowa zostaje zawarta do 30 grudnia 2013 r.
§ 5.
1.

Strony postanawiają, Ŝe w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej
umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę :
a)

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 1% wartości brutto
zamówienia, określonego w § 3 umowy z zastrzeŜeniem § 6

b) w przypadku zawinionej przez niego zwłoki w odbiorze w wysokości 0,01% wartości brutto
zamówienia określonego w §3 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
a)

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wartości brutto
zamówienia, określonego w § 3 umowy.

2.

Zapłata wymienionych w § 5 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań
wynikających z zapisów umowy.

3.

Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od
daty wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. Zamawiający moŜe w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić naleŜną
mu kwotę z dowolnej naleŜności Wykonawcy.

4.

Strony zastrzegają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy wysokość
szkody poniesionej przez stronę przewyŜsza wysokość kar umownych.
§ 6.

1.

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe
wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie zapłaty naleŜności za zrealizowaną
część umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie ponadto moŜliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego
dostarczenia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewłaściwej jakości lub w ilości niezgodnej z zamówieniem.
§ 7.

Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

