-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zn
ak sprawy: P.P.042.2.5.1.2015
Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego Nr 3/2015
UMOWA nr ………………..

zawarta w dniu .......... 2015 r. w Hajnówce pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce, ul.
Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-18-25-742, REGON: 050667461
reprezentowanym przez .......................................................,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a
Wykonawcą - ...................................................................................................................................
NIP : ............................................ REGON : .............................
wpisanym do ................., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Każda ze Stron zwana będzie dalej „Stroną” ilekroć mowa o nich w znaczeniu indywidualnym
lub „Stronami” ilekroć mowa o nich w znaczeniu łącznym.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach
projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy
Białowieskiej”.
2. Ilość i kalkulację realizacji zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – formularz asortymentowo – cenowy.
3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrony przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych
sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Projekt").
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§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się, że każdy zestaw preparatów i każdy mikroskop oraz jego
opakowanie będą oznakowane za pomocą naklejki w kolorze formatu prostokąta o
wymiarach max: 7-8 cm x 4-5 cm, zawierającej: logotyp Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (wariant podstawowy), emblemat Unii Europejskiej z
odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz napis „Zakup współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej wraz odwołaniem
słownym. Wygląd naklejki należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie 14 dni od
podpisania umowy.
2. Dostarczony towar powinien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad,
wykonany zgodnie z normami branżowymi.
3. Miejscem dostaw zamówienia jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zestawów pomocy dydaktycznych, w
terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, według danych zawartych w formularzu
asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zestawów pomocy dydaktycznych w
zapakowane paczki o wadze do 15 kg i dostarczania ich pod adres wskazany w umowie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia.
§ 3.
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie łączne w kwocie:
………………………….
2. Ceny jednostkowe podane w ofercie są stałe na cały okres trwania umowy i nie
podlegają waloryzacji
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty poniesione
przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym w
szczególności dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na mikroskopy
będące przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego towaru w celu
przeprowadzenia odbioru w miejscu dostawy.
3. W przypadku, gdy jakiekolwiek rzeczy z zestawów będą miały wady (w szczególności
dotyczy to jakości i parametrów technicznych), Zamawiający zastrzega sobie prawo do
reklamacji.
4. W ramach reklamacji Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w terminie 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, do dostarczenia zestawów pomocy
dydaktycznych (lub pomocy występujących samodzielnie) wolnych od wad, i/lub
brakujących bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
5. Z odbioru dostarczonych zestawów (lub pomocy występujących samodzielnie) dla
potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie sporządzony protokół odbioru zakupu i
dostawy, podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności:
a. wskazanie sprawdzonego asortymentu, o którym mowa w ust. 4,
b. ewentualnie sprawdzone wady lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad.
6. W sytuacji, jeśli stwierdzenie wady rzeczy jest możliwe dopiero na etapie przygotowania
do użytku lub instalacji, Zamawiającemu w okresie gwarancji i rękojmi przysługuje
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prawo zareklamowania dostawy jako wadliwej pomimo wcześniejszego odbioru bez
wad. W takim przypadku stosuje się ust. 4 niniejszej umowy.
7. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 3 Zamawiający ma prawo
zamówić brakujący asortyment u osoby trzeciej, a kosztami tej transakcji obciążyć
Wykonawcę.
§ 5.
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę VAT.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowić będzie protokół, o
którym mowa w § 4 podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.
3. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia realizowana będzie po podpisaniu protokołu
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.

§ 6.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminową dostawę): w
wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
b. w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 10 % niezrealizowanej
części umowy.
Dostarczenie zestawów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem
a także nie spełniających wymagań o których mowa w § 4 ust. 2, niezależnie od
wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 1 ust. 2, Zamawiający uważał
będzie za nienależyte wykonanie umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§ 7.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obie Strony umowy, a w szczególności:
a) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
c) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest
przedmiotowe zamówienie,
d) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w
szczególności w zakresie dostawy artykułów żywnościowych,
e) z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany
są korzystne dla Zamawiającego,
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g) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
h) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia
na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§ 8.
1. W razie zaistnienia 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 (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych). W
takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania
umowy o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Podstawą odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 jest oświadczenie złożone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia.
4. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonaną część zamówienia do dnia odstąpienia od umowy.

§ 9.
Wykonawca nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.
§ 10.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie miesiąca od dnia
podpisania umowy.
§ 11.
Integralną część umowy stanowią:
1.
Oferta wraz z załącznikiem "Formularz asortymentowo-cenowy" .
2.
Warunki zamówienia.
3.

Pismo powiadamiające o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne z

dnia .........

§ 12.
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem umowy Strony wyznaczają:
1) ………………………, tel. …………... e- mail ………………… - ze strony Wykonawcy,
2).………………………, tel. …………... e-mail …………....…… - ze strony Zamawiającego.
§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
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2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 7.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Załączniki:
1.
2.
3.
dnia .........

Oferta wraz z załącznikiem "Formularz asortymentowo-cenowy".
Warunki zamówienia.
Pismo powiadamiające o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne z

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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