Załącznik Nr 5 do SIWZ

Umowa Nr ………………..
DYR.Zam.Publ.-35-II/11
zawarta w dniu …………….2011 r. w Olsztynie pomiędzy:
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedzibą w Olsztynie,
ul. Michała Oczapowskiego 10, kod 10-719 Olsztyn,
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod numerem KRS 0000095026, NIP: 739-020-20-79, REGON: 000080192,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą:
……………………………………………………...
……………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………...
……………………………………………………..
zwany dalej „Wykonawcą”
zwanymi łącznie „Stronami”
została zawarta Umowa
o następującej treści
Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej wartości progów określonych w art. 11 ust. 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z dnia 25.06.2010r.r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm). oraz następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia.............................................................
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY kupuje, a WYKONAWCA sprzedaje jedno fabrycznie nowe, z bieŜącego
marka/
typ/
model
roku
produkcji
Samojezdne
Laboratorium
Terenowe,
............…………….......……., zwane dalej „SLT”, spełniające wymagania techniczne określone
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe posiada autoryzację producenta SLT do ich sprzedaŜy i
dostawy oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
3. Sprzedający oświadcza, Ŝe SLT posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
§2
WARUNKI I TERMIN DOSTARCZENIA
1. WYKONAWCA dostarczy SLT, o których mowa w § 1 ust.1 Umowy, na swój koszt i ryzyko
do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.
2. Dostarczenie SLT nastąpi w terminie do 31 grudnia 2011 r.
3. O dacie dostarczenia SLT WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJACEGO faksem na
numer (89) 524-05-05, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
4. Dostarczenie SLT musi nastąpić w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO (poniedziałek – piątek)
w godzinach 9.00 – 13.00.
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5. Przygotowanie do odbioru SLT musi być wykonane staraniem i na koszt WYKONAWCY.
Przegląd zerowy będzie odnotowany w ksiąŜce gwarancyjnej SLT.
6. Przygotowane do odbioru SLT musi spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym „ Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia” stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, oraz charakteryzować się właściwościami
określonymi przez producenta SLT, ujętymi w instrukcji obsługi SLT oraz homologacji.
7. Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO przystąpią do odbioru SLT w terminie uzgodnionym
przez Strony.
8. Termin wykonania Umowy moŜe zostać przedłuŜony o okres działania siły wyŜszej,
zdefiniowanej w § 11 niniejszej Umowy.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Umowy z naleŜytą starannością zgodnie z
obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa i postanowieniami Umowy.
2. Do wydanego Pojazdu WYKONAWCA dołączy:
a) ksiąŜkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposaŜenia dodatkowego,
c) instrukcję obsługi,
d) kartę SLT,
e) ksiąŜkę przeglądów serwisowych,
f) wyciąg ze świadectwa homologacji.
Tłumaczenie powyŜszych dokumentów na język polski Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
najpóźniej do 31 grudnia 2012 roku.
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania dostarczonego SLT określonego w § 1 ust. 1
Umowy, zapłaty ceny umownej naleŜnej WYKONAWCY i współdziałania z WYKONAWCĄ
w zakresie określonym w Umowie.
2. ZAMAWIAJĄCY przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni WYKONAWCY
bezpłatnie wszelką pomoc i wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.
§5
ODBIÓR SLT
1. Dokumentem potwierdzającym odbiór SLT jest Protokół Odbioru sporządzony przez
ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i następnie
podpisany przez obie Strony.
2. W czasie odbioru Pojazdu, ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia funkcjonowania SLT, jego
poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposaŜenia, a takŜe kompletności
dokumentacji.
3. Stwierdzenie przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w dowolnym momencie odbioru,
usterki/wady, niezgodności z Umową przedstawionego do odbioru SLT lub wymaganej
dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru Pojazdu do czasu usunięcia
nieprawidłowości.
4. Termin ponownego odbioru WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM. Wszelkie
koszty związane z ponownym odbiorem ponosi WYKONAWCA.
5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą SLT do momentu
podpisania Protokołu Odbioru przez obie Strony.
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§6
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą ZAMAWIAJĄCY zapłaci za przedmiot Umowy łączną cenę
podaną w ofercie WYKONAWCY z dnia ……….......... i zgodnie załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Cena brutto oferty, o której mowa w § 6 ust. 1 wynosi .................................,......... PLN,
(słownie
złotych:
..............................................................................................................................)
i
zawiera
podatek VAT.
2.1. PowyŜsza kwota zawiera podatek VAT …...% w wysokości ............................PLN.
2.2. Kwota netto: .............................................PLN.
(słownie:..................................................................................................................................)
3. Cena u mowna podana w § 6 ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym koszty przekazania SLT.
4. Cena umowna, o której mowa w § 6 ust. 2 zapłacona zostanie przez ZAMAWIAJĄCEGO na
podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ po dostarczeniu SLT i
podpisaniu Protokołu Odbioru, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT i Protokołu Odbioru, przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY wskazany w fakturze.
5. Za dzień zapłaty ceny umownej rozumie się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
WYKONAWCY.
§7
GWARANCJA
1. WYKONAWCA zapewnia, iŜ SLT jest wolne od jakichkolwiek usterek/wad, jest fabrycznie
nowe, (rok produkcji 2011) i nie jest obciąŜone prawami na rzecz osób trzecich oraz spełnia w
dniu dostawy wszystkie wymagane prawem warunki, w szczególności te, o których mowa w
ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. SLT jest objęty następująca gwarancją:
a) gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposaŜenie - ……..
miesiące,
3. Warunki gwarancji, o których mowa w § 7 ust. 2, będą odnotowane w ksiąŜce gwarancyjnej
SLT.
4. Usunięcie usterki nastąpi w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia pojazdu przez
Zamawiającego do punktu serwisowego Wykonawcy. W przypadku niemoŜności dotrzymania
terminu wymienionego w zdaniu poprzedzającym z powodu konieczności sprowadzenia części
zamiennych z magazynu za granicą, WYKONAWCA ma prawo wystąpić do
ZAMAWIAJACEGO z wnioskiem o akceptację przedłuŜonego terminu naprawy. Termin
zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie terminem wiąŜącym.
§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają następujące kary umowne naleŜne ZAMAWIAJĄCEMU:
1.1) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% ceny umownej o
której mowa w § 6 ust. 2 za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
1.2) za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% ceny określonej w §6 ust. 2 Umowy.
1.3) za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY w
wysokości 10% ceny określonej w § 6 ust.2 Umowy.
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1.4) za niedotrzymanie przez WYKONAWCĘ zobowiązań i niewłaściwe wykonanie przedmiotu
Umowy w wysokości 0,5% ceny określonej w § 6 ust.2 Umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego
odstąpienia od Umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 6 ust.2. Umowy.
3. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyŜszającego kary
Umowne.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy ani teŜ z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
5. Termin płatności kary Umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
WYKONAWCĘ wezwania do zapłaty.
6. Zapłata kary umownej nie moŜe nastąpić poprzez potrącenie kwoty kary umownej z kwoty
naleŜnego wynagrodzenia.
7. NiezaleŜnie od zapłaty kary umownej, Strony Umowy mogą dochodzić naprawienia szkody
na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od Umowy:
1. W przypadku stwierdzenia, Ŝe WYKONAWCA nie wykonuje lub nienaleŜycie wykonuje
Umowę i pomimo pisemnego wezwania do wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń.
2. W przypadku wystąpienia waŜnych przyczyn, w szczególności istotnej zmiany okoliczności
powodującej, iŜ wykonanie Umowy nie leŜy w interesie ZAMAWIAJACEGO lub w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. ZAMAWIAJACY
moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10
ZASADY REPREZENTACJI
1. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe upowaŜnioną przez niego osobą do kontaktu z
ZAMAWIAJACYM jest P. …………………......., tel. ………………, e-mail .....................
2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe upowaŜnioną przez niego osobą do kontaktu z
WYKONAWCĄ, w tym do dokonania protokolarnego odbioru Pojazdu jest P. ....................
tel. …………………... faks…………………., e-mail ..............................................................
3. Strony oświadczają, iŜ osoby, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są upowaŜnione przez Stronę
do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast
uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji nie stanowi
zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złoŜonego drugiej Stronie.
§ 11
ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności na
piśmie w formie aneksu do Umowy.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zmiana dotyczy terminu realizacji
Umowy.
3. Termin realizacji Umowy moŜe ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach:
3.1. działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość dostaw; tj. to opisano w § 12.
3.2. wystąpienie okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania naleŜytej staranności.
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4. W przypadku zaistnienia którejś z wyŜej wymienionych okoliczności, Strony ustalą nowy
termin realizacji przedmiotu Umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do Umowy.
§ 12
SIŁA WYśSZA
1. Na czas działania Siły WyŜszej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego
obowiązku ze względu na działanie Siły WyŜszej, ulegają zawieszeniu.
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy
ze względu na działanie Siły WyŜszej nie jest naraŜona na kary umowne lub odstąpienie od
umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.
3. Dla potrzeb umowy, "Siła WyŜsza" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezaleŜne od
Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, a w
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski Ŝywiołowe, powodzie, epidemie,
ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
4. KaŜda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu
przypadku Siły WyŜszej. O ile druga ze Stron nie wskaŜe inaczej na piśmie, Strona, która
dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków
wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
równieŜ musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy,
których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły WyŜszej.
5. Po ustaniu siły wyŜszej Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków
wynikających z umowy.
§ 13
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym i inne odpowiednie
przepisy prawa.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności w
formie aneksu do Umowy.
4. Wszelkie spory, wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia” stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ i „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik
nr 2 do SIWZ.
b) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z dnia .................. 2011 r.
c) Załącznik nr 1 do Umowy (Protokół odbioru pojazdu).

WYKONAWCA

................................................

ZAMAWIAJĄCY

......................................
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DYR.Zam.Publ.-35-II/11

Załącznik nr 1 do Umowy

P R O T O K Ó Ł O D B I O R U D O S T A W Y SLT
Spisany w dniu ...........................................2011 r. w sprawie końcowego odbioru dostawy p.n.
Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) Samojezdnego Laboratorium
Terenowego (pojazdu specjalnego campingowego), w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów
wdraŜania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach
ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.),
Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów
rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.
„Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721OR1400003/10/11.
Przejmujący – Zamawiający / UŜytkownik:
1. ................................................................................................................................................
Wykonawca:
2. ................................................................................................................................................
Dostawa realizowana na podstawie umowy nr ................................... z dnia ...................... . przez:
............................................................................................................................................................
Opis przedmiotu: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Przekazane dokumenty:
a) ksiąŜka gwarancyjna, TAK / NIE*
b) wykaz wyposaŜenia dodatkowego, TAK / NIE*
c) instrukcja obsługi, TAK / NIE*
d) karta SLT, TAK / NIE*
e) ksiąŜka przeglądów serwisowych, TAK / NIE*
f) wyciąg ze świadectwa homologacji TAK / NIE*
Inne dokumenty:
............................................................................................................................................................
Po sprawdzeniu dokonanej dostawy stwierdza się, Ŝe:
Dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z zawartą umową
TAK / NIE*
Dostawa pozostaje nieodebrana / odebrana*.
Okres gwarancji biegnie od dnia ................................................................................................
Inne warunki:
.....................................................................................................................................................
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Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. .....................................

2. ............................................

* Niepotrzebne skreślić
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