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Załącznik nr 4 do SIWZ
-wzórUMOWA
nr ...../.../2020

zawarta w dniu .....................w …………………………………
pomiędzy
Instytut Rybactwa Śródl ądowego w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator
NIP …………., REGON …………………,
reprezentowaną
przez : …………………………………………..,
"Zamawiającym"

zwanym

w

dalszej

części

a
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………….REGON:…………………..
reprezentowanym przez: ………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru oferty na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - pn.: Modernizacja parku maszynowego RZD Zator
poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsienicowej z ramieniem podwójnie łamanym - poniżej kwot, o
których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: zakup i dostawa nowoczesnej koparki gąsienicowej z ramieniem podwójnie
łamanym, zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą integralną część umowy, oraz SIWZ (dalej zwana
również jako „Maszyna”).
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony zosta ł w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w treści oferty Wykonawcy oraz w specyfikacji technicznej, które dokumenty
stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie: fabrycznie nowy, pe łnowarto ściowy i
wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, pochodzącą z oficjalnej dystrybucji.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości wymaganiom
polskich i unijnych norm jakościowych, posiada wymagane świadectwa kwalifikacyjne, jest wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony i wprowadzony zgodnie z prawem do obrotu
na terytorium UE i polski.
§2
Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:
1. dostawy – na swój koszt – fabrycznie nową Maszynę do miejsca wskazanego przez Zamawiaj ącego, tj.
pod adres: Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, ul. Jana Paw ła II 9/A , 32-640 Zator.
2. Dostarczenia Maszyny wraz ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcj ą
obsługi i konserwacji, wymaganymi certyfikatami oraz innymi dokumentami niezb ędnymi do przej ęcia
Maszyny do używania,
3. Dostawy przedmiotu umowy w terminie określonym w ofercie Wykonawcy. Przed dostaw ą przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym – co najmniej na 3 dni przed
terminem dostawy – celem uzgodnienia dokładnego terminu dostawy Maszyny (m.in. godziny dostawy).
4. Zapewnienia na koszt Wykonawcy szkolenia z zakresu budowy i obs ługi Maszyny b ęd ącej przedmiotem
umowy dwóch (2) operatorów Zamawiającego.
§3
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Wykonanie umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do Kupującego w terminie nie d łuższym niż 60 dni od dnia
podpisania umowy. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu
umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym /za ł. nr 1
do umowy/podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w dniu dostaw.
3. Ewentualne usterki zapisane w protokole odbioru będą usunięte przez Wykonawc ę w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty odbioru kompletnej Maszyny, zgodnej z SIWZ.
4. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protoko łu odbioru Maszyny.
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§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zap łacić Wykonawcy cenę brutto w wysokości
………………………………….(słownie……………………………….). W cenie zawiera się podatek
VAT według stawki ……….%.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wraz z protoko łem odbioru wyposa że nia, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy.
Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę.
Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: ………………………………………., NIP:
……………………………..
Faktura płatna przelewem do 14 dni od daty prawid łowego wystawienia i doręczenia tejże faktury Za mawiającemu na rachunek wskazany na fakturze,
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Gwarancja
Wykonawca zapewni, że okres gwarancji wynosić będzie ……….. miesięcy (bez limitu
motogodzin) na warunkach co najmniej takich jak poniższej określone. Okres gwarancji liczony b ędzie
od momentu podpisania protoko łu odbioru przez Zamawiającego Maszyny. Gwarancja obejmuje
wszystkie elementy/podzespo ły dostarczonej Maszyny, urządze ń i jego sprawność techniczn ą
Gwarantem jest: …………...
Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w sposób zgodny z SIWZ i ofert ą.
Wykonawca zapewni czas reakcji na zg łoszenie serwisowe/naprawy…… godziny licz ąc dni robocze
zgodnie z ofertą.
Wykonawca zapewni, że przeglądy okresowe w okresie gwarancji będą odbywa ły si ę w miejscu
garażowania Maszyny (Zator, woj. ma łopolskie), serwis gwarancyjny w sposób pozwalaj ący na
utrzymanie gwarancji przedmiotu zamówienia.
Zapewniona zostanie Zamawiającemu pe łna nieodp łatna obs ługa serwisowa w okresie trwania
gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegó łowo opisanym w karcie gwarancyjnej
(ale na zasadach nie gorszych, aniżeli opisane w niniejszym paragrafie).
Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu eksploatacji zakupionego przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia (miejscowość: Zator, woj. ma łopolskie). W przypadku napraw
wymagających transportu zakupionego sprzętu do miejsca naprawy koszt transportu pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie pokrywa kosztów napraw w okresie objętym gwarancj ą.
Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii Maszyny wynosi maksymalnie ______ godzin od
zgłoszenia przez Zamawiającego uwzględniając dni robocze.
Wykonawca zapewnia, że Gwarant zobowiązany będzie w ramach gwarancji usuwać powsta łe
wady i usterki w terminie nie d łuższym niż 14 dni roboczych – w miejscowości Zator, woj. ma łopolskie,
w przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie, koszty dostarczenia pokrywane s ą w ramach
gwarancji. W przypadku napraw wymagających transportu zakupionego sprzętu do miejsca naprawy
koszt transportu pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnia, że us ługi serwisowe b ęd ą wykonywane w
sposób zapewniający utrzymanie gwarancji przedmiotu umowy.
Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie, faksem,
mailem przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza si ę zg łoszenie telefoniczne pod
warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin faksem lub e-mailem
W przypadku trzykrotnego wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek istotnych dla
danego sprzętu dostarczony zostanie nowy pozbawiony wad.
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Jeżeli Gwarant nie usunie zg łoszonych wad w terminie określonym w ust. 9, a tak że
Zamawiający nie usunie zg łoszonych wad na podstawie rękojmi w terminie tożsamym co termin
określony w ust. 9 powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wydania nowej Maszyny lub
zwrotu zap łaty z ustawowymi odsetkami za okres jego niesprawności.
13.
W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji ni ż
przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
§ 6
Kary umowne
1.
Wykonawca zap łaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego przedmiotu
umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku:
a) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy,
b) niedotrzymania w łaściwej jakości przedmiotu umowy,
2. Wykonawca zap łaci Zamawiającemu karę umowną z tytu łu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia;
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgod ę na
potrącenie w rozumieniu art.498 i 499 kodeksu cywilnego powsta łej należności poprzez naliczenie kar
umownych, o których mowa w ust. 1
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenosz ącego wysoko ść
zastrzeżonych kar umownych za wyrządzoną mu przez Wykonawcę szkodę niezale żnie od określonych
w ust. 1 kar umownych.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytu łu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej umowy;
6. Poza przypadkami przewidzianymi prawem Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
a) niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę – w terminie 10 dni od momentu
bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonania tychże warunków w terminie 7 dni od
momentu doręczenia wezwania;
b) niedostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w okresie 70 dni od dnia zawarcia umowy (lex
commissoria);
c) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upad łościowe – w terminie 30
dni od momentu uzyskania informacji o wszczęciu takiego postępowania.
d) w sytuacji określonej w art.145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
12.

§7
Zmiana postanowień umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne są wy łącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy
oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na cenę oferty (np. zmiana stawki podatku VAT). Cena netto zostaje bez
zmian.
2) Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mog ły przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek wystąpienia si ły wyższej.
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i
udokumentować istnienie przes łanki tej zmiany.
§8
Postanowienia końcowe
1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny, o którym
strona została pisemnie powiadomiona.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy na zasadach r ękojmi za wady, przy czym
okres rękojmi nie będzie krótszy, aniżeli okres rękojmi przewidziany ogólnymi przepisami prawa i okres
gwarancji zadeklarowany w ofercie.
3. Osobą koordynująca realizację zamówienia ze strony Zamawiaj ącego jest ……………………, a osob ą
koordynująca ze strony Wykonawcy jest…………………
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4. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówie ń
publicznych oraz Kodeks cywilny.
5. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie rozwiązania
w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo i miejscowo w ła ściwemu S ądowi w
Oświęcimiu.
6. Integralność niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia,
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJ ĄCY

Załączniki
1.
SIWZ z dnia ……………..
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……..
Załącznik nr 1 do umowy

…….………, dnia………………………
PROTOKÓ Ł PRZEKAZANIA – ODBIORU
spisany w dniu ……………………………………………………….. na
okoliczność przekazania/odbioru …………………………………………………… .
Przekazujący :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Przejmujący :
Instytut Rybactwa Śródl ądowego w Olsztynie Rybacki Zak ład Doświadczalny w Zatorze
32-640 Zator , ul. Jana Pawła II 9/A
Niniejszym w dniu dzisiejszym dokonano przekazania – odbioru :
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
będącej przedmiotem sprzedaży na podstawie Umowy Nr ………………………………..z dnia
……………………………
 producent :
………………………
 typ:
………………………
 nr fabryczny:
………………………
 rok produkcji
……………………..
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Odbierający oświadcza, że przejmuje w/w sprzęt bez zastrzeżeń
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Przekazujący:

/imię i nazwisko, podpis/

Przejmujący:

/imię i nazwisko, podpis/

