Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR .......................................................................
zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 712 010 46 51, REGON: 000001726 - zwanym dalej
Zamawiającym - reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................................................................................................................
a
..........................................................................................................................................................................................................................;
NIP ........................................, REGON ................................. - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez:
..........................................................................................................................................................................................................................
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn:
Dostawa czujników pomiarowych do badań, Nr KP-272-PNK-123/2020 współfinansowanego w ramach projektu
„Regionalna Inicjatywna Doskonałości” (30/RID/2018/19) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa czujników pomiarowych do badań, szczegółowo określona w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku,
nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny,
kompletny, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie
i dysponuje stosowną bazą do pełnej realizacji przedmiotu zamowienia, w sposob zgodny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z tytułu
nieprawdziwości powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiot umowy transportem własnym, na swoj koszt i ryzyko
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszej umowie, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko na adres: Katedra Mechaniki
Stosowanej, ul. Nadbystrzycka 36C, 20-618 Lublin, pokój 410.
§2
1. Wykonanie umowy w pełnym zakresie nastąpi w terminie maksymalnie do …. tygodni od dnia zawarcia umowy.
(Zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Data wykonania przedmiotu umowy oznacza datę zakończenia czynności odbioru tj.: zostały zakończone wszystkie
czynności techniczne i prawne związane z odbiorem sprzętu, przedmiot zamówienia został wydany, a czynności
wykonane Strony potwierdziły poprzez złożenie stosownych podpisów na protokole odbioru, stanowiącym podstawę
do wystawienia faktury/rachunku.
§3
1. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: sprzedaż, transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz
rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, przekazanie do użytku.
2. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
4. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki ilościowe przedmiotu umowy,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
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5.
6.

7.
8.
9.

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia w terminie, nie później
niż jednak niż w terminie 30 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przekazania informacji;
2) jeżeli w trakcie czynności odbioru pojawią się braki ilościowe, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę
do ich usunięcia w terminie, nie później niż jednak niż w terminie 30 dni roboczych, licząc od daty otrzymania
przekazania informacji.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub do uzupełnienia braków na własny koszt.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostarczenia
przedmiotu umowy w terminie co najmniej dwóch dni przed dniem planowanej dostawy, podając proponowaną datę
jego dostarczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności,
aby nie umożliwiały pracy pracownikom Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy przy pomocy przeszkolonych i kompetentnych
pracowników.
Odbioru przedmiotu umowy dokonają następujący upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego:
(imię i nazwisko) ................................., nr tel.: .............................., adres e-mail: .............................................................................................

§4
1. Wartość niniejszej umowy wynosi:
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................................................. zł
(słownie:........................................................................................................................................................................................................zł .........../100)
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................................................... zł
(słownie:.........................................................................................................................................................................................................zł .........../100)
stawka podatku VAT ........................... %.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją
przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę dostarczanego przedmiotu umowy, transport do miejsca dostawy,
opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku, gwarancję i serwis
gwarancyjny.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze.
4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
za wykonany przedmiot umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego
nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.
5. Podstawą wymagalności wynagrodzenia (wystawienia dokumentu finansowo-księgowego) jest podpisanie przez
obydwie Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności za szkody
spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, jeżeli osoby
te zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie.
7. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w niniejszej umowie w wysokości
1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi
w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
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2. W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po jego
stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
4. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie
7 dni roboczych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez
Zamawiającego w sposób określony w ust. 3.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego odszkodowania
przenoszącego zastrzeżone kary umowne, w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kar umownych.
§6
1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres … miesięcy1 liczonych od dnia odbioru
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzezen. Wykonawca udziela gwarancji
na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w niniejszej umowie. Gwarancja
obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie
poprawnego uzytkowania urządzenia.
2. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:
1) w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją,
Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy
na przedmiot umowy wolny od wad w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
przedstawiciela Zamawiającego informacji o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzeniu przedmiotu
umowy;
2) w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do i z miejsca
uzytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca;
3) w przypadku wystąpienia koniecznosci naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego uzytkowania, koszty
transportu do miejsca, w ktorym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;
4) czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego nie moze byc dłuzszy niz 48h od momentu pisemnego (drogą e-mail)
zawiadomienia Wykonawcy o niesprawnosci sprzętu;
5) trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, ze Wykonawca wymieni podzespoł na nowy
o rownowaznych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany odpowiednio do wymienionego podzespołu;
6) w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się kazdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnic fabrycznie
nowe częsci.
4. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłasciwych materiałow, częsci
oraz niewłasciwej jakosci wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłasciwego działania
lub niespełniającego okreslonej funkcjonalnosci.
5. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, ktore nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w częsci lub w całosci na nowy.
6. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynnosci polegających na przywroceniu pierwotnej
funkcjonalnosci urządzenia/urządzen.
7. Wszelkie zgłoszenia niesprawnosci sprzętu dokonywane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:
………….………..…. . W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznej aktualizacji.
8. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbior w ramach gwarancji Strony potwierdzą stosownym protokołem.
1

Termin zostanie uzupełniony zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem wskazanym w Formularzu Ofertowym.
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9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym niezaleznie
od dochodzonych uprawnien tytułu gwarancji. Okres rękojmi za wady jest rowny okresowi udzielonej gwarancji
jakosci.
10. W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakosciowych Strony mogą zlecic wykonanie
ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi
ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru
eksperta przysługiwac będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko
Zamawiającego, wowczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całosci kosztow wykonania
ekspertyzy.
§7
1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza:
.....................................................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu)

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza:
.....................................................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu)

1.

2.

3.

4.

§8
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:
1) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy składanych przez Zamawiającego o okres
co najmniej 5 dni roboczych;
2) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o okres co najmniej 14 dni roboczych;
3) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca
nie wykonuje gwarancji zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza
na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
4) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania
naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;
5) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego
uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
6) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;
7) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.
Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem
tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w ten sposób
Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za dostawy rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej
obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania
pozostałej części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa
Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy
przestępstwa lub gdy Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia umowy.
W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie
za dostawy zrealizowane do dnia rozwiązania umowy.
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5. W przypadkach opisanych w ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wezwania do zaniechania
naruszeń, a po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu ma prawo do rozwiązania umowy.
7. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie.

1.

2.
3.
4.

§9
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:
1) przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań ze względu
na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów), po zaproponowaniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzenia o parametrach technicznych, jakościowych
i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty
na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez
Strony nastąpi taka konieczność, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego
nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty
Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;
3) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu
do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej
rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny
i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki
i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski
żywiołowe.
Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy
którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony
zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu
lub osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie
doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

§ 10
1. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były
rozwiązywane polubownie.
2. W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo
dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane
Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą
doręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w niniejszej umowie lub na adres Wykonawcy.
4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie
wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Zamawiającego
lub przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w niniejszej umowie.
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5. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową
będą regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu
na przedmiot umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznikami do umowy są:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy;
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2 do umowy.

Wykonawca

Zamawiający
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