UMOWA Nr EZ/1/IV/2018 zawarta w dniu ……… 2018 r.
ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, adres
siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, instytutem badawczym posiadającym status
państwowego instytutu badawczego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, NIP: 525-000-82-70, reprezentowanym przez działających
z upoważnienia Dyrektora na podstawie pełnomocnictw – Załącznik nr 3 do umowy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
a
WYKONAWCĄ: ……………….………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……..……………
z siedzibą w ………….. (kod pocztowy …………….) przy ulicy …………………., wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym
przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP ……………., REGON: …………….; (wydruk z
systemu CEIDG stanowi Załącznik nr 2 do umowy)
§1
1. Na
warunkach
określonych
w
umowie
Wykonawca
sprzedaje
Zamawiającemu
a Zamawiający kupuje fabrycznie nowe klimatyzatory – 32 szt.: producent …………… typ/model
……………… zgodnie z ofertą przesłaną w odpowiedzi na przeprowadzone zapytanie ofertowe nr
EZ/……./2018, stanowiące Załącznik nr 1 do umowy i dostarczy je razem z instrukcją
obsługi/użytkowania do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie w Warszawie
[Przedmiot Umowy].
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 3 (trzech) tygodni od dnia
podpisania umowy.
§2
1. Odbiór Przedmiotu Umowy przeprowadzi Komisja Zamawiającego zwana dalej Komisją. Z
przeprowadzonego odbioru Komisja sporządzi Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy zwany dalej
Protokołem Odbioru.
2. Protokół Odbioru musi zawierać:
1) miejsce i datę odbioru oraz skład Komisji,
2) opis Przedmiotu Umowy: firmę producenta, nazwę i rodzaj, numery fabryczne i inne występujące
oznakowania,
3) oświadczenie Komisji, czy dostarczony Przedmiot Umowy posiada widoczne uszkodzenia, oraz
czy jest zgodny ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy,
4) ocenę wykonania zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 i 2,
5) datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpisy członków Komisji.
3. Przedmiot Umowy uznaje się za odebrany z chwilą podpisania przez Komisję bez zastrzeżeń
Protokołu Odbioru, co stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
4.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości Przedmiotu Umowy oraz, jego należytym,
prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancję na użycie Przedmiotu Umowy w
okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru.

5.

Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając
odpowiedni termin na ich usunięcie, co nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia
kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
dni od ich ujawnienia i z tytułu odstąpienia od umowy naliczyć kary umowne, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt. 2.
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6. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Przedmiotu Umowy
podlega ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurą określoną w § 2.
§3
1. Za sprzedany i dostarczony Przedmiot Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto
………….. zł (słownie: ……………………….), plus należny podatek VAT w wysokości ………..%
(tj………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………….. zł (słownie: …………………………).
2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w ciągu 7 dni po podpisaniu przez Komisję bez
zastrzeżeń Protokołu Odbioru.
3. Zamawiający zapłaci fakturę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o następującym numerze:
…………………………………, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. W razie opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Zamawiający może:
1) potrącić z faktury Wykonawcy z tego tytułu karę umowną za okres opóźnienia w wysokości równej
kwocie odsetek ustawowych liczonych od wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1,
2) jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w
terminie 14 dni od tego przekroczenia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z
tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1.
2. Odpowiedzialność stron z tytułu niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie
można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.
§5
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości Przedmiotu umowy, jego należytym,
prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 (trzydziestu
sześciu) miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Komisję Protokołu Odbioru.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
3. Naprawy gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę nieodpłatnie, o ile uszkodzenia nie
nastąpiły z winy Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza
miejscem, koszty transportu Przedmiotu niniejszej umowy lub jego elementu ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający
może
zgłaszać
uszkodzenia
prowadzącemu
serwis
gwarancyjny
w dni robocze na numer telefoniczny …………………….. lub mailem na adres: …………..@..................
podając opis uszkodzenia.
5. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej wynosi od chwili zgłoszenia 14 dni roboczych.
6. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w ust. 5, gdy opóźnienie przekroczy 10
dni roboczych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wymiany Przedmiotu umowy na inny
fabrycznie nowy w terminie określonym w ust. 7.
7. Wykonawca w okresie gwarancji, w terminie do 3 (trzech) tygodni od daty otrzymania od
Zamawiającego pisemnego wezwania, dokona wymiany Przedmiotu umowy na nowy, również po
trzech bezskutecznych naprawach tego samego elementu.
8. W razie wymiany Przedmiotu umowy na nowy o równoważnych parametrach, okres gwarancji
rozpoczyna swój bieg na nowo licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Komisję, Protokołu
Odbioru bez zastrzeżeń, wymienionego Przedmiotu umowy.
9. Po każdej naprawie gwarancyjnej okres gwarancji ulega automatycznemu przesunięciu
o czas trwania naprawy liczony od dnia odbioru przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu umowy lub
jego elementu, do dnia przekazania z powrotem Zamawiającemu Przedmiotu umowy lub jego
elementu.
10. Wykonawca
zapewnia
odpłatny
serwis
pogwarancyjny
w okresie do 3 lat od daty upływu okresu gwarancji.

na

życzenie

Zamawiającego,
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11. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lub 7, Wykonawca nie wymieni Przedmiotu umowy lub
jego elementu na nowy w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu
rękojmi może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od upływu powyższego terminu i
pozostawić Przedmiot umowy do dyspozycji Wykonawcy (zwrot), a Wykonawca w terminie do 14 dni od
daty otrzymania od Zamawiającego pisma informującego go o odstąpieniu od umowy i o pozostawieniu
Przedmiotu umowy do jego dyspozycji, zwróci Zamawiającemu wynagrodzenie brutto.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać w drodze
porozumienia, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 - opis Przedmiotu Umowy – zapytanie ofertowe numer EZ/1/IV/2018 z dnia
13.04.2018 r.;
2) Załącznik nr 2 – wydruk komputerowy z właściwego rejestru Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 - pełnomocnictwa osób reprezentujących Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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