Załącznik nr 7 A do SIWZ
UMOWA NR ………….
dniu

W
pomiędzy

……………2018

r.

……………………………………………………,

w
zwanym

Lublinie
w

treści

umowy

do

…………

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez
1. ……………………………….
a

…………………………..

działającą

(-ym)

na

podstawie

wpisu

pod

numerem …………, zwaną (-ym) w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną (-ym)
przez:
1. ………………………………………………………………
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w postępowaniu A-2401-40/2018.
Zamówienie finansowane z środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na realizację projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia,
zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Akronim: MSINiN), nr umowy:
BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego Analizator

impedancji z akcesoriami i oprogramowaniem - 1 szt. spełniający warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz w złożonej ofercie i załączonym do niej zestawieniu wymaganych parametrów
technicznych i użytkowych (oferta wraz z zestawieniem – załącznik nr 2 do umowy), zwany dalej
przedmiotem umowy.
2. „Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub/i
angielskim.”
3. Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Przedmiot umowy będzie dostarczony w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem
w czasie transportu.
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5. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany, ma należytą jakość,
funkcjonalność i parametry techniczne.
§2
1. Wykonanie umowy, tj. dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi w terminie
……. dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu
umowy nie później niż na 7 dni przed dostawą.
3. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego
odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne ze zwłoką w
wykonaniu umowy, jeżeli upłynął termin, o którym mowa w ust. 1.
§3
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy, liczonych od
dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.
4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. W
przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia przedmiotu
umowy
punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia do punktu
serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii,
nie później niż 72 godziny od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 30 dni od dnia ich
zgłoszenia.
7. Jeżeli opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w
ust. 6 przekroczy 30 dni lub gdy dany podzespół przedmiotu umowy był naprawiany już co
najmniej 2 razy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu, którego wada
dotyczy, na nowy, wolny od wad. Do momentu wymiany podzespołu Wykonawca pozostaje
w opóźnieniu w usunięciu wad, chyba że wymiana nastąpiła w terminie określonym w ust. 6
w ramach usunięcia zgłoszonej wady.
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8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający
może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, jeżeli zgłoszenie wady miało
miejsce przed jej upływem.
9. Zgłoszenia uszkodzeń będą przyjmowane drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną i faksową
na nr ……………................................................. we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 –
15.00.
10. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:
- instalowania i wymiany w zakupionym przedmiocie umowy standardowych elementów,
podlegających wymianie, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi;
- dysponowania przedmiotem umowy.
11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z
tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
12. Wykonawca zapewni na przedmiot umowy oraz części do niego odpłatny serwis pogwarancyjny
przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji, stosując średnie ceny z rynku
polskiego.
13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić z przedmiotem umowy oryginalne akcesoria pochodzące
od tego samego producenta co przedmiot umowy. Wszystkie akcesoria będą dostarczone
Zamawiającemu w zestawie w cenie oferty oraz będą fabrycznie nowe. Postanowienia powyższe
stosuje się odpowiednio do dostarczenia przez Wykonawcę części zamiennych w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
§4
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
netto: ……………. (słownie: ……………………………………….. )
VAT: …………… (słownie: ………………………………………….)
Brutto: ………….. (słownie: ……………………………………………)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy w tym w szczególności koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas
transportu, instalacji, świadczenia usług serwisu gwarancyjnego, koszt oprogramowania oraz
wszelkie należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za przedmiot umowy po podpisaniu przez Strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru.
4. Faktura, której załącznikiem będzie protokół odbioru, wystawiona będzie na ……………,
NIP: ………………………………. .
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5. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikiem, zgodnie z ust. 4,
Zamawiający zapłaci należność wynikającą z tej faktury przelewem na konto Wykonawcy – w
terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
6. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu umowy, tj. dostawie, zainstalowaniu, uruchomieniu oraz
kalibracji przedmiotu umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna kara umowna z tego
tytułu nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy;
b) za opóźnienie w usunięciu wad w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 umowy,
w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia, przy czym łączna kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 4 ust. 5 przysługują odsetki
ustawowe.
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:
a) zwłoka w wykonaniu umowy wynosi 14 dni, przy czym dostarczenie przedmiotu umowy w
stanie niekompletnym, z wadą, niespełniającego wymagań określonych przez Zamawiającego
wywołuje skutki równoznaczne ze zwłoką w jej wykonaniu;
b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich;
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c) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany podzespołu przedmiotu umowy na
nowy wolny od wad, wymiana ta nie nastąpi w terminie 30 dni - w takiej sytuacji
odstąpienie może nastąpić w odniesieniu do tego urządzenia, którego wada dotyczy.
6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo zrealizować w
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od
umowy. Odstąpienie nastąpi na piśmie z podaniem uzasadnienia.
7. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie.
Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi
kwotę ………………………..… zł. (słownie: ……………………………………… złotych).
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania jej przedmiotu.
3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone
Wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru.
4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
§7
1. Przedstawicielami upoważnionymi do realizacji umowy oraz nadzoru nad jej realizacją są:
a)

ze

strony

Wykonawcy

-

……………………….……;

tel.:....................................;

…………………………;

tel.:....................................;

e:mail: …………….....
b)

ze

strony

Zamawiającego

-

e:mail: ……………….
2. Zamawiający informuje, że wymieniona do kontaktu osoba z ramienia Zamawiającego została
poinformowana o fakcie jej wyznaczenia jako osoby do kontaktu.
§8
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Instytut Agrofizyki im.

Bohdana

Dobrzańskiego

Polskiej

Akademii

Nauk,

ul.

Doświadczalna

4,

20-290

Lublin,

www.ipan.lublin.pl
2.

Instytut – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu

zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.
3.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Instytucie sprawuje Inspektor

Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl
Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na www.ipan.lublin.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

4.

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a po zawarciu umowy
również na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.
5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas trwania
umowy
7.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
8.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.

Posiada Pani/Pan:

−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
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ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•

nie przysługuje Pani/Panu:

−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§9
1. Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w następujących sytuacjach:
a) zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają na prawa
i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) zmiana przepisów dotyczących podatku od towaru i usług;
c) wprowadzenia nowej technologii i/lub zaprzestania produkcji produktów objętych umową,
Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach
jakościowych;
d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny
przedmiotu umowy;
e) wprowadzenia nowej technologii pozwalających na zastąpienie produktu o wyższej jakości niż w
umowie przy zachowaniu ceny;
f) konieczność zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonania przedmiotu
umowy;
g) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia lub/i
zapobieżenia;
h) dopuszczalne będą inne zmiany umowy, o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty;
i) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp;
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin
wprowadzenia.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich
nieważności.
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§ 10
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa
do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 11
Umowa niniejsza podlega polskiemu prawu, a w sprawach w niej nie uregulowanych mają
zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Kodeks Cywilny, a w sprawach formalno – prawnych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 12
Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy Strony poddają do
rozpatrzenia Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach nie zawierających
żadnych poprawek ani skreśleń, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron
Integralną część umowy stanowi:
Załącznik nr 1 – SIWZ
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz zestawieniem wymaganych parametrów technicznych
i użytkowych;
Załącznik nr 3 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :
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