Projekt umowy
zawarta w dniu ............................................ 2013 r. w Łowiczu w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.
zm.)
pomiędzy:
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Mirosława Kreta – Dyrektora Szkoły
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:
………………………………
o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU kombajn zbożowy
…………………………………… w ilości 1 sztuki zgodnie ze złożoną ofertą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem była: „Dostawa kombajnu zbożowego
w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny
rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych
uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której
mowa w § 2 ust. 1 oraz do odebrania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
3. WYKONAWCA
oświadcza,
że
korzystanie
przez ZAMAWIAJĄCEGO
z dostarczonego Przedmiotu Umowy nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek
praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) osób trzecich oraz, że oferowany
kombajn nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji,
sprzedaży lub serwisowania.
§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie Przedmiotu Umowy
ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
cena brutto(wraz z podatkiem VAT): ........................................................................zł
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słownie złotych...........................................................................................................
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowymi
zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół
techniczno-jakościowy.
5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.
§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 25 kwietnia 2013 r.
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron
umowy protokołu odbioru techniczno-jakościowego.
§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru techniczno- jakościowego, który będzie jednocześnie protokołem odbioru Przedmiotu Umowy
2. Odbiór techniczno – jakościowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Do odbioru techniczno – jakościowego ZAMAWIAJĄCY przystąpi w dniu dostawy,
z tym, że WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO co najmniej na dwa dni
robocze wcześniej o terminie dostawy.
4. W trakcie odbioru techniczno – jakościowego ZAMAWIAJĄCY ma prawo,
w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, przeprowadzenia jazdy próbnej
kombajnu
oraz
sprawdzenia
funkcjonowania
zamontowanych
urządzeń
i wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy. Odbiór techniczno-jakościowy ma
służyć potwierdzeniu zgodności zakresu jakościowego i ilościowego dostarczonego
sprzętu ze złożoną ofertą oraz potwierdzeniu prawidłowego działania wszystkich
funkcjonalności maszyny.
5. Odbioru techniczno – jakościowego Przedmiotu Umowy dokonają przedstawiciele
ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.
6. Jeżeli podczas odbioru techniczno – jakościowego stwierdzi się występowanie
usterek lub odstępstw od zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub w ofercie, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich
usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół zawierający
zestawienie stwierdzonych usterek lub odstępstw, a strony ustalą nowy termin
dokonania odbioru techniczno – jakościowego. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych.
7. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno – jakościowego nie stwierdzi się występowania
usterek lub odstępstw lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast, strony dokonają
odbioru i podpiszą protokół odbioru techniczno – jakościowego. Zostanie on
sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez przedstawicieli:
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
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8. WYKONAWCA dostarczy do ZAMAWIAJĄCEGO Przedmiot Umowy zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane
z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego całkowite
ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego.
9. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie podpisany po przekazaniu
ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ dokumentów, o których mowa w § 5.
10. Dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przeprowadzi wymagane
szkolenia z zakresu obsługi kombajnu oraz urządzeń i wyposażenia stanowiącego
Przedmiot Umowy w dniu wykonywania odbioru techniczno – jakościowego.
11. Protokoły z przeprowadzenia szkoleń wraz z adnotacją o osobach, które je
odbyły będą sporządzane w 2 egzemplarzach i podpisane przez przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W trakcie odbioru techniczno – jakościowego WYKONAWCA przekaże
ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:
1) instrukcję obsługi, postępowania w sytuacjach awaryjnych i konserwacji kombajnu
oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie w języku polskim,
2) książkę gwarancyjną w języku polskim,
3) książkę przeglądów serwisowych.
§ 6 GWARANCJA I SERWIS
1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancję
zgodnie ze złożoną ofertą, tj.: ……………………………………………………………...
2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru
techniczno – jakościowego.
3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy przeprowadzone będą w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO przez autoryzowany serwis i na koszt WYKONAWCY w czasie:
reakcja serwisu do 48 godz., naprawa do 72 godz. od daty otrzymania zgłoszenia
wady lub usterki przez ZAMAWIAJĄCEGO.
Jeśli naprawa z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY nie jest możliwa
w w w. określonym czasie WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO
o zgodę na wydłużenie czasu naprawy. Zamawiający może w takiej sytuacji
wyznaczyć nowy termin naprawy.
4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności
przemieszczenia kombajnu lub jego wyposażenia do siedziby WYKONAWCY,
lub innego punktu przez niego wyznaczonego w związku ze stwierdzeniem wad
lub usterek, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, koszty z tym
związane pokrywa WYKONAWCA.
5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.
6. Strony dopuszczają zgłoszenie kombajnu do przeglądu lub zgłoszenie wady,
usterki faksem lub e-mailem.
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7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady lub usterki
do dnia wykonania naprawy.
8. Po upływie okresu gwarancji WYKONAWCA gwarantuje serwis kombajnu
na podstawie odrębnej umowy.
9. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju
w okresie 15 lat od daty zakończenia produkcji kombajnu, będącego Przedmiotem
Umowy.
10. Wszystkie wykonane przez WYKONAWCĘ interwencje serwisowe i naprawy
gwarancyjne w ramach Umowy będą potwierdzone w formie pisemnej
przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
11. Jeżeli w okresie gwarancji kombajn okaże się wadliwy, WYKONAWCA
zobowiązuje się do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do jego
wymiany na nowy wolny od wad.
§ 7 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wartości umowy
brutto za każdy dzień zwłoki,
2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi
i gwarancji, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie.
2. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy będą potrącane
z faktury Wykonawcy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym
z tych dni.
§ 8 ZMIANY UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba,
że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
2.
ZAMAWIAJĄCY
przewiduje
możliwość
dokonania
zmian
zawartej
z WYKONAWCĄ umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano
wyboru WYKONAWCY w sytuacji wystąpienia poniżej określonych okoliczności
i na warunkach poniżej wskazanych:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a. w przypadku działania siły wyższej – o czas działania siły wyższej,
b. w przypadku następstwa okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO –
- o czas występowania tych okoliczności,
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c. w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie otrzymał transzy dofinansowania projektu
pn.
„PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa
i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP
nr 2 RCKUiP w Łowiczu”, zwanego dalej Projektem, lub w przypadku, gdy konieczne
są zmiany związane z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania
na realizację Projektu.
2) zmiana rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych
w ofercie:
a. w przypadku, gdy parametry techniczne kombajnu lub jego wyposażenia będą
korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały
wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie
ulegnie zwiększeniu,
b. w przypadku, gdy konieczne są zmiany związane z kwalifikowalnością kosztu
dostawy kombajnu w związku z dofinansowaniem na realizację Projektu
lub są konieczne aby ZAMAWIAJĄCY wywiązał się ze zobowiązań określonych
w umowie o dofinansowanie Projektu, a cena nie ulegnie zwiększeniu,
c. w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie zmianie,
d. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa.
3. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości, o tych okolicznościach.
§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY TRZECIE
1. WYKONAWCA przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie
wyrządzone przez WYKONAWCĘ i jego Podwykonawców szkody osobiste
i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych
orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi przez
WYKONAWCĘ i jego podwykonawców szkodami związanymi z wykonaniem
niniejszego Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu
kosztami, które zostałyby skierowane do ZAMAWIAJĄCEGO, osób upoważnionych
do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU
z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących
przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WYKONAWCA.

§ 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
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1.W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony
oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.).
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez obie strony.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach
realizacji niniejszej Umowy jest język polski.
6. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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