Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

UMOWA WIOŚ - T…...............

Zawarta w dniu …............... w Olsztynie pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie
przy ul. ks. Wacława Osińskiego12/13 10 – 011 Olsztyn, NIP 739 – 11 – 46 – 816, REGON
000162381, reprezentowanym przez:
1. …..............................................;
2. …..............................................;
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………...................................................
z siedzibą ………………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………….. w
……….., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
…..............., REGON …..........., NIP …................, o kapitale zakładowym w wysokości
……………………..., w całości opłaconym,
adres do doręczeń:
…………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
1.

…..............................................;

2.

…..............................................;

lub
……………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
……………….., z siedzibą w ……..........……; REGON ....…….., NIP …........…, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; tel. ...........................;
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku zorganizowanego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, Zamawiający
zamawia,
a
Wykonawca
zobowiązuje
się
zrealizować
zamówienie
pn. „Dostawa materiałów zużywalnych i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego dla
laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie” numer
sprawy WIOŚ-T.272.1.3.2018, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty
dotyczącej części nr …....... zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą przetargową złożoną przez Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej

umowy.
3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz kalkulacja, o której mowa
w Rozdziale XV pkt 2 SIWZ.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad
prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń
i zabezpieczeń.

1.
2.

3.

4.

5.

§2
Termin i warunki realizacji zamówienia
Przedmiot umowy zostanie przez Wykonawcę zrealizowany nie później niż w ciągu
…………….tygodni/a od daty zawarcia umowy.
W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego
dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do
wskazanego miejsca dostawy zgodnie z miejscem dostawy wskazanym w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Dostarczenie
przedmiotu zamówienia odbędzie się w godz. 7:00 – 15:00 w dni robocze. O terminie
dostawy Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 48 godz. przed planowaną
dostawą powiadomić osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony
Zamawiającego wskazaną w § 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru – zgodności ilości oraz jakości
w ciągu 7 dni od jego przyjęcia. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez
podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół ten będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury. W przypadku stwierdzenia niekompletności artykułów
będących przedmiotem umowy, bądź stwierdzenia podczas testowania ich wadliwości,
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia braku lub usunięcia
stwierdzonej wady, jednak w terminie nie przekraczającym 7 dni, licząc od daty
ujawnienia braku lub wady.
Przedmiot umowy musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta,
opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez
producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy
produktu lub markę producenta.
W dniu dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
świadectwa jakości, wzorcowania oraz certyfikaty wymagane w poszczególnych
częściach Szczegółowego opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do
umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzór
Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wyznacza się osoby:
1.1 ze strony Zamawiającego:
…………………., tel. ………………, adres e-mail: ……………………………………..;
1.2 ze strony Wykonawcy:
….......................................... tel. ........................................., adres e-mail: ................................;
§4
Obowiązki ciążące na Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy
wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym
zamówieniem.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynoszące:
Netto: …............................. złotych
(słownie: ….......................................................... złotych)
Brutto: …............................. złotych
(słownie: ….........................................................złotych )
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a) obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża
Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych
świadczeń Zamawiającego,
b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem
zamówienia w tym koszty transportu, opakowania, kaucji itp.
3. Wykonawca wystawi jedną zbiorczą fakturę za przedmiot umowy.
4. Faktura winna zawierać ceny jednostkowe towarów.
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, zawierającej nr i datę umowy, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający otrzyma fakturę nie później niż
7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy, a także w przypadku, gdy
dostarczone artykuły będące przedmiotem niniejszej umowy nie spełniają parametrów
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy z natychmiastowym skutkiem, bez
wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania.
2. W razie wystąpienia 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. W tym przypadku, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.
1)
2)

3)

§7
Dokonywanie zmian umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
z wyjątkiem istotnych postanowień umowy,
pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych,
możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych niniejszą umową;
w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,
wycofania z produkcji lub dystrybucji sprzętu wymienionego w ofercie Wykonawcy –
Zamawiający dopuszcza wówczas dostawę innego asortymentu, o parametrach nie
gorszych niż minimalne wymogi postawione w załączniku do umowy, po uprzednim
udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości dostawy (pisemna informacja od
producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie
zostanie zwiększone,
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4) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla
Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie
zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez
jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 1,
b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego
wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.
2.
3.
4.
5.

§9
Postanowienia ogólne
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy lub załączników do niej dla swej ważności
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Użyte w niniejszej umowie tytuły paragrafów służą jedynie wygodzie posługiwania się
umową i nie mogą być podstawą do interpretacji jej zapisów.
Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Olsztynie.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.

Zamawiający:

….........................................

Wykonawca:

….......................................
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