Załącznik nr 3
ZS4.261.5.2018
UMOWA - Projekt
zawarta w dniu ................................. 2018 r. pomiędzy:
Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP 844 2155152 reprezentowanym
przez Beatę Iwonę Muszyńską -Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Suwałkach działającego na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie Bożeny Grażyny
Serafin - Głównego Księgowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach zwanych w dalszej
części umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a
………………………………………………………………...........zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w zapytaniu ofertowym
treści następującej:
1.

2.
3.

1.

2.

3.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu laboratoryjnego z przeznaczeniem na
doposażenie pracowni analizy żywności w ramach projektu pn.: Suwalskie Centra
Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia
zawodowego na terenie miasta Suwałki" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
Szczegółowy zakres dostawy opisany został w formularzu cenowym- załącznik nr 2
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Jeżeli używanie przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga
korzystania z należących do osób trzecich praw autorskich lub znaków towarowych,
Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu
wszelkich roszczeń z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w
związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu
sprzedaży.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zespołu Szkół nr 4
w Suwałkach ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki w termie do 21 dni od daty
podpisania umowy.
Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby
fabrycznie nowe, wolne od wad, odpowiadające normom jakościowym określonym
we właściwych aktach prawnych.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz
zorganizowania rozładunku przedmiotu umowy - na własny koszt, odpowiedzialność i
ryzyko. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 4

w Suwałkach w dniu dostawy.
5. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę na piśmie,

faksem lub mailem o dających się zauważyć uszkodzeniach dostarczonych produktów
(uszkodzone opakowania) oraz brakach ilościowych, według dostarczonej przez
Wykonawcę dokumentacji.
§3
1. Całość umowy zostanie zrealizowana w jednej dostawie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: towarów wadliwych o
nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad
ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub
wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
tego faktu, co zostanie ujęte w protokole sporządzonym i podpisanym na tę
okoliczność.
4. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
będzie stosowny protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony i podpisany przez
przedstawicieli stron w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, co najmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu niniejszej
umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
w wysokości:
Wartość netto…………………….. PLN złotych plus podatek VAT ………………….PLN
złotych, wartość brutto ……………..PLN złotych. Słownie złotych:………………….......
…………………………………………………………………………………………………. .
2. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia
i obejmuje m. in. koszty ubezpieczenia, cła, transportu, opakowania itp.
3. Wynagrodzenie wypłacone będzie po odbiorze przedmiotu umowy (protokół zdawczoodbiorczy) na podstawie faktury.
4. Należność za dostawę Zamawiający jest zobowiązany uregulować w terminie 14 dni
od daty przedłożenia faktury. Podstawą zatwierdzenia faktury będzie protokół zdawczoodbiorczy podpisany przez obie strony umowy. Płatność w formie przelewu na konto
bankowe nr ....................................................................................................................
5. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z poniższymi danymi: Nabywca: Miasto
Suwałki,
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki NIP: 844 21 55 152. Odbiorca/Płatnik: Zespół Szkół
nr 4 ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki.
§5
1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie
jest prawdopodobne, że zdoła wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający uprawniony jest bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiada
Wykonawca w całości lub części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust.
1 umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania
przewyższającego te kary.
2. W przypadku przekroczenia terminu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 o 10
dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

Strony ustalają odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania umowy na zasadzie kar umownych.
4.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia
obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na
Wykonawcę.
5. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) Odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
b) Opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % kwoty
umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. Kara zostanie potrącona z faktury za
opóźnioną dostawę,
c) Opóźnienie w realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej wadliwych towarów,
tj. dostawy towarów zamiennych w zamian za towary, które zostały uznane za
wadliwe, w wyniku zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji, w wysokości
50 zł brutto od każdego zgłoszonego towaru (każdej sztuki), za każdy dzień
opóźnienia w realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a)odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu faktury.
3) W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych
przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3.

§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone
sprzęt licząc od dnia ich odbioru przez Zamawiającego, zgodnie z wypełnionym przez
Wykonawcę „Formularzem cenowym” i „Formularzem ofertowo-cenowym”. Jeżeli
gwarancja producenta na dostarczony sprzęt jest dłuższa, niż 24 miesiące obowiązuje
wówczas gwarancja producenta.
2.
Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych
dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych.
3.
Czas reakcji serwisu nie może przekraczać 24 godzin.
4.
Bieg terminu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu
dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku rozbieżności
pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami
Umowy – Strony wiążą korzystniejsze warunki dla Zamawiającego.
5.
Wszelkie koszty związane z naprawami i wymianami w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.
6.
Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek odebrać i
dostarczyć towar na własny koszt jeśli naprawa nie będzie możliwa na miejscu.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w formie aneksów w niżej
wymienionych przypadkach:
1) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru
i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej
części umowy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmodyfikowane
2) Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy,
3) Polepszenia warunków technicznych dostawy.
1.

4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień

w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, powstałych na skutek
działania sił zewnętrznych, w szcególności: wojna, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, trąba powietrzna,
uniemożliwiających wykonanie zamówienia w przewidzianym terminie.
.
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§9
W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca
odpowiada za ich działania jak za swoje własne.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, i jeden Zamawiający.

……………………………………….
Zmawiający

…………………………………………
Wykonawca

