Operacja 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
00002-61721-OR1400003/10/11.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr .................................
DYR.Zam.Publ.-16/14
Umowa zawarta w dniu .......................................... 2014 roku w Olsztynie pomiędzy:
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie,
ul. Michała Oczapowskiego 10, kod 10-719 Olsztyn,
Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Rejestru Sądowego wpisana pod NR KRS 0000095026, posiadająca NR REGON 000080192,
NR NIP 739-020-20-79,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Instytutu - prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
...........................................................................................
...........................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................................................
...........................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanej łącznie „Stronami”
Została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z
2014 r. poz. 423)oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu ……………… r. wyboru
oferty w przetargu nieograniczonym.
§ 1.
Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ wraz z dostawą 2 szt. notebooków z wyposaŜeniem w ramach
Operacji „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
00002-61721-OR1400003/10/11.
2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
3. Miejsce dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem naleŜytej staranności.
§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać przedmiot umowy, o
którym mowa w §1 ust.1 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, a Zamawiający zobowiązuje
się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę.

§ 3.
Cena i warunki płatności.
1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto: ……………………………………………….. zawiera obowiązujący podatek VAT w
wysokości.................. PLN.
Cena netto: .................................PLN.
(słownie:.......................................................................................................................................).
2. PowyŜsza cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaŜy na podstawie wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru
przedmiotu umowy przyjętego jako kompletny, sprawny technicznie i bez wad.
5. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer umowy, z której wynika
płatność. Do faktury naleŜy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
6. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu
zastosowanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany
przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaŜy przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§4.
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy.
1. Przedmiot umowy dostarczony będzie przez Wykonawcę w następujący sposób:
1.1. Instalacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
przez przedstawiciela Wykonawcy i obejmować będzie:
a) rozpakowanie,
b) podłączenie do sieci zasilającej,
c) uruchomienie,
d) wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów danego urządzenia,
e) ustawienie odpowiedniej konfiguracji dostarczonego sprzętu.
2. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, gotowy do pracy i będzie posiadał wszelkie
niezbędne do właściwego korzystania:
2.1. instrukcję obsługi w języku polskim – 2 egzemplarze,
2.2. kartę gwarancyjną.
3. Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
4. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonana w godz.: 9.00 - 14.00, po uprzednim
uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
5. Przedstawicielem Zamawiającego wyznacza się: …………………………………………..
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iŜ będzie sprawny, kompletny
i pozbawiony wad.
7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.
8. W celu właściwego korzystania dostarczony sprzęt będzie oznaczony znakami bezpieczeństwa.
9. O przypadku zaistnienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia,
Wykonawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. Siłą wyŜszą jest zdarzenie o charakterze
przypadkowym lub naturalnym (Ŝywiołowym), nie do usunięcia, którego nie dało się przewidzieć i
nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować.
§ 5.
Warunki gwarancji i serwisu.
1. NiezaleŜnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca
zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, bez
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dodatkowych opłat za transport i dojazd. W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym obsługa
usterek będzie prowadzona w systemie „door to door”.
Termin gwarancji wynosi:
- ………………. od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4
ust. 8 niniejszej umowy.
Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ………………………..………………………………
Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty
e-mail:………………………………………………………………………………
Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 7 dni, liczonych od
daty przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, w terminie 21 dni od
dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niŜ sprzęt
uszkodzony, jeśli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi.
W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane poza
miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym, Ŝe o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić
Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie
zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy …………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia równieŜ
w formie elektronicznej.
§ 6.
Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej
w §3 ust. 1,
1.2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,
1.3. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust.
1 w wysokości 0,2% ceny określonej w §3 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od
ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,
1.4. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny
określonej w §3 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wady.
2. Zamawiający zapłaci Sprzedającemu kary umowne za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z
powodu okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% ceny określonej w §3
ust. 1.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyŜszające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 7.
Warunki odstąpienia od umowy.
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy:
1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
1.2. w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy.
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§ 8.
Zmiany w umowie.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące:
2.1. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się
przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyŜszej, tj. 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 itp.
2.2. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalają nowy termin realizacji
przedmiotu umowy.
4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).
§ 9.
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY

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