Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 142/2015 Kanclerza UKSW z dnia 05 sierpnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia wzorów umów na dostawę oraz wzory umów najmu pomieszczeń

(Wzór na dostawę towarów z rękojmią)

UMOWA NR _____
zawarta w dniu ________________________ roku pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z siedzibą przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956, zwanym
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
_________________________________________________________________________________
a
_________________________________________________________________________________
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
_________________________________________________________________________________
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty
z dnia _______ roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
_________________________________________________________________________________
Znak sprawy: _________________________________

§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę odczynników i materiałów zużywalnych w
ramach projektu „Studia podyplomowe: Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach
Ekologicznych”, zwanego dalej „wyposażeniem” , zgodnie ze szczegółowym wykazem
i parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 2 do umowy).

2.

Miejscem dostawy jest budynek nr 24, pokój 221 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

3.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w § 3 ust. 1, do realizacji zamówienia,
w szczególności do:
1)

dostarczenia do miejsc określonych w ust. 2 nowego i wolnego od wad wyposażenia o jakości
i parametrach określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do umowy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

2)

dostarczenia wyposażenia w opakowaniach posiadających wyraźne oznaczenie danego
wyposażenia (nazwa, liczba sztuk), pozwalających na podpisanie protokołu odbioru
ilościowego bez otwierania opakowań;

3)

rozładowania i wniesienia wyposażenia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń,
rozpakowania, zmontowania, podłączenia, instalacji i sprawdzenia wyposażenia w obecności
przedstawicieli Zamawiającego;

4)

dostarczenia wszystkich niezbędnych akcesoriów i innych drobnych elementów wymaganych
do poprawnego działania dostarczanego wyposażenia;
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5)

przeprowadzenia instruktażu
i konserwacji wyposażenia;

przedstawicieli

Zamawiającego

w

zakresie

obsługi

6)

przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancji
producenta oraz wymaganych przepisami prawa lub wymaganych przez Zamawiającego
opatrzonych
oświadczeniem Wykonawcy, że dokumenty te dotyczą wyposażenia
dostarczonego do Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.
§2

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do ___dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy (termin dostawy wskazany w ofercie Wykonawcy – maksymalnie ___
dni roboczych). Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem wykonania
przedmiotu umowy (Załącznik nr 3).

2.

Szczegółowy termin i miejsce dostarczenia oraz instalacji Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiającego, wskazanym w ust. 6, telefonicznie lub e-mailem. Gotowość do wykonania
dostawy Wykonawca zgłosi e-mailem z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

3.

Dostawa odbędzie się w dni robocze, w godzinach 8:00–14:00.

4.

Zamawiający dokona odbioru jakościowego wyposażenia w terminie do _____ dni roboczych od
daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac montażowych/instalacyjnych.

5.

Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 będzie potwierdzone protokołem
wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 3).

6.

Zobowiązania Wykonawcy będą uznane za wykonane z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego
całości dostarczonego wyposażenia i podpisania protokołu wykonania przedmiotu umowy przez
upoważnionych przedstawicieli Stron.

7.

Dla celów realizacji umowy w zakresie dostawy i podpisania protokołu odbioru ilościowego
Zamawiający ustanawia przedstawiciela: Maciej Sierakowski, m.sierakowski@uksw.edu.pl, tel.
600881903.

8.

Dla celów realizacji umowy w zakresie odbioru jakościowego Zamawiający ustanawia
przedstawiciela: Maciej Sierakowski, m.sierakowski@uksw.edu.pl, tel. 600881903.

9.

Dla celów realizacji umowy i podpisania protokołu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
ustanawia przedstawiciela: ___________________________________________
§3

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto: _____ zł
(słownie złotych: ____________________), plus podatek VAT ___ % w kwocie: ____ zł
(słownie złotych: ______________________), co stanowi łącznie _____________ zł (słownie
złotych: __________________________________________________) brutto.

2.

Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z umową, w tym transport, montaż
i instruktaż.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego, obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w Załączniku nr
2 do umowy i w samej umowie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych
do prawidłowego wykonania umowy.
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4.

Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu wymienionego w § 2 ust. 5 przez Strony
umowy lub przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy, wskazanego w § 2 ust.9.

5.

Zamawiający zrealizuje płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany
na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego oryginału faktury
VAT do siedziby Zamawiającego.

6.

Za termin dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
§4

1.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania dostawy i montażu, określonego
w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości ____ wartości brutto
określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

2.

Kara, o której mowa w ust. 1, nie jest naliczana jeśli Zamawiający złoży oświadczenie,
że opóźnienie wynika z jego winy, za okres wskazany w oświadczeniu.

3.

Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu wyposażenia, nie licząc okresu wskazanego w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 2, przekroczy 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy,
a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości _____% kwoty brutto
określonej w § 3 ust. 1.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany
do zapłaty kary umownej na wypadek odstąpienia w wysokości ____% kwoty brutto określonej
w § 3 ust. 1.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, umowne prawo odstąpienia od umowy, przysługuje
Zamawiającemu w terminie do 14 dni, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1.

6.

Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

8.

Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych lub potrąceniem kar
z zabezpieczenia.

9.

Za opóźnienie w terminie zapłaty należności, o którym mowa w § 3 ust. 5, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

10.

W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, niezależnie
od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
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11.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania.

12.

W przypadku naliczenia kar umownych w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 4,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez Zamawiającego.

13.

Odpowiedzialność odszkodowawczą Stron wynikającą z niniejszej umowy wyłączają jedynie
zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym, jak również ich skutkom,
nie można było zapobiec.

14.

Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 13, należy rozumieć przypadki lub zdarzenia zewnętrzne,
które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć,
ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji
zobowiązań umownych.

15.

Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony,
a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

16.

Wystąpienie siły wyższej, poinformowanie o tym Strony oraz udokumentowanie powoduje
zawieszenie wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej.

17.

W rozumieniu postanowień ust. 15 i 16 siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy,
kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich
czynników.

18.

Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie
mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.
§5

1.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na zasadach
opisanych poniżej, na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.

2.

Okres rękojmi za wady wynosi ___ miesiące (okres rękojmi za wady wskazany w ofercie
wykonawcy; minimalnie ______ miesiące) i jest liczony od dnia wykonania przedmiotu umowy
określonego w Protokole, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

3.

Rękojmia za wady obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że urządzenia posiadają parametry
techniczne zgodne z określonymi w załączniku nr 1 do umowy. Obejmuje także w pełni sprawne
i bezawaryjne funkcjonowanie tych urządzeń oraz obowiązek Wykonawcy usunięcia na własny
koszt stwierdzonych wad.

4.

W ramach rękojmi za wady Wykonawca pokrywa koszty napraw dostarczonego wyposażenia
oraz koszty wymiany wadliwych elementów, podzespołów lub całego przedmiotu umowy, jeżeli
zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty związane z powyższymi czynnościami, jak koszty
transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny, ewentualne koszty dojazdów, pobytu serwisantów i
inne pokrywa Wykonawca.

5.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę każdorazowo o wadzie najpóźniej w terminie miesiąca od
daty jej wykrycia – za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie pod adres
Wykonawcy.

6.

Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń Zamawiający będzie zgłaszać
Wykonawcy pisemnie, za pośrednictwem faksu pod numer: ____________________________
lub pocztą elektroniczną pod adres: __________________________________________
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7.

Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie
nieprawidłowości w działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8.

Termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady
rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania
przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

9.

Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia
się temu istota wady.

10.

W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu
umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt
i odpowiedzialność Wykonawca ponosi od chwili wydania wadliwego sprzętu jego
upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

11.

Z czynności odbioru przedmiotu umowy, po usunięciu wady zostanie spisany protokół.

12.

Jeżeli wady przedmiotu umowy usunąć się nie da Zamawiający ma prawo, wedle swego wyboru:
1) odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od Umowy bez względu na charakter
i rozmiar wady przekazując przedmiot umowy do dyspozycji Wykonawcy i żądając zwrotu
zapłaconego wynagrodzenia, lub
2) Zamawiający zażąda wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w § 6 ust. 3, albo po usunięciu wady
przedmiot umowy nadal wykazuje wady, Zamawiający może zlecić dokonanie naprawy osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. Niezależnie od uprawnień określonych w umowie, Zamawiającemu przysługują wszystkie prawa
z tytułu rękojmi za wady określone w kodeksie cywilnym.
15. Niezależnie od uprawnień z rękojmi za wady Zamawiający może korzystać z uprawnień
z gwarancji Producenta.
16. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Producenta oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu
art. 577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego, zawierające wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta
uprawnień z tytułu gwarancji Producenta. Obowiązek ten jest aktualny również w przypadku, gdy
Wykonawca jest jednocześnie Producentem urządzeń.
§6
1.

Naprawy w ramach rękojmi za wady będą świadczone przez serwis Wykonawcy nieodpłatnie, o ile
uszkodzenia nie nastąpiły z powodu nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego.
Czynności serwisowe mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

2.

Zamawiający może zgłaszać reklamacje Wykonawcy w sposób określony w § 5 ust. 6 umowy –
podając numer seryjny urządzenia oraz powód zgłoszenia.

3.

Wykonawca zapewni naprawę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady, niesprawnego
działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (a w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy termin ten może zostać przedłużony do 60 dni po uprzednim
powiadomieniu Zamawiającego).

4.

W przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany wyposażenia, Zamawiający może
naliczyć kary umowne w wysokości _______ wartości brutto zgłoszonego do naprawy lub
wymiany wyposażenia, za każdy dzień opóźnienia.
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5.

Kar, umownych o których mowa w § 6 ust. 4 nie nalicza się, jeśli Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym dostarczenie wyposażenia zastępczego, które zostanie dostarczone w terminie
14 dni od daty zgłoszenia wady.
§7

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę: __________ zł (słownie złotych: __________________)
w formie ________________________________________________________________

2.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu protokołu, o którym mowa
w § 2 ust. 5.
§8

1.

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności
w sytuacjach:
1)

zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;

2)

zajścia okoliczności (zdarzeń), na które Strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub
zaniechania:
a)
b)

osób trzecich,
organów,

w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie,
bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie
świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie;
3)

zmiany wartości umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę
obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów
i usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości umowy w zakresie
dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że należne
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem
stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;

4)

zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został
wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę
produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność:
a)

niż produkt będący przedmiotem umowy oraz

b) niż określone dla zmienianego produktu w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
5)

istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy.

Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 142/2015 Kanclerza UKSW z dnia 05 sierpnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia wzorów umów na dostawę oraz wzory umów najmu pomieszczeń

2.

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4-5 wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.

3.

Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 jest warunkowane złożeniem
przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz
z uzasadnieniem zmiany.

4.

Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody obydwu Stron
wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§9

1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony zobowiązują się uzgadniać
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.

4.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

5.

Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” Wykonawcy z dnia ________
2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe;
3) Załącznik nr 3 – Protokół wykonania przedmiotu umowy (Wzór stanowi Załącznik do Decyzji
Nr 118/2015 r. Kanclerza UKSW z dnia 3 lipca 2015 r .)
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