UMOWA
Zawarta w dniu __________ 2017 r. w Lublinie, pomiędzy:
PZ CORMAY S.A., z siedzibą w (05-092) Łomiankach, przy ul. Wiosennej 22, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000270105, NIP: 118-18-72-269, reprezentowaną przez:
______________________________________
______________________________________
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
_________________, z siedzibą w (__-___) ____________________, przy ul.
___________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ___________________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: _____________, NIP: ________________, reprezentowaną
przez:
______________________________________
______________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwane dalej łącznie „Stronami” a oddzielnie „Stroną”
o następującej treści:

§1
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm.) (dalej: „Umowa”).

§2
1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostawa przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego Spektrofotometru Uv Vis wraz z wyposażeniem według parametrów
wskazanych w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że Spektrofotometr Uv Vis wraz z wyposażeniem:
1) jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z Umowy,

3) jest w pełni zgodny ze Specyfikacją (stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy) oraz Ofertą
Wykonawcy (stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy), a także spełnia wymogi w zakresie
bezpieczeństwa wynikające z odpowiednich przepisów prawa,
4) posiada wsparcie producenta na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
3.

Wykonawca oświadcza, że zapewnia pełne wsparcie serwisowe.
§3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Spektrofotometr Uv Vis wraz z wyposażeniem do
siedziby Zamawiającego w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania Umowy.
2. W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego
o terminie dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Spektrofotometr Uv Vis w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. Do każdego egzemplarza sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu:
1) karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub
angielskim,
2) instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim,
3) nośniki, na których utrwalono oprogramowanie.
5. Spektrofotometr Uv Vis wraz z wyposażeniem zostanie dostarczony, rozładowany
i przedstawiony do odbioru w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Odbiór Spektrofotometru Uv Vis wraz z wyposażeniem nastąpi na podstawie protokołu
odbioru, sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego niezwłocznie po jego
zbadaniu i przyjęciu.
7. Jeżeli dostarczony Spektrofotometr Uv Vis lub wyposażenie będzie niezgodny z Ofertą
Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca:
1) odbierze dostarczony Spektrofotometr Uv Vis wraz z wyposażeniem z siedziby
Zamawiającego na swój koszt i wymieni na nowe, wolne od wad i zgodne ze złożoną
Ofertą w terminie nie późniejszym niż w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
2) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty, o której mowa w §6
ust. 1 niniejszej umowy.

§4
1.

Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta, Wykonawca udzieli 24 miesięcznej
gwarancji na Spektrofotometr Uv Vis wraz z wyposażeniem na warunkach
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy.

2.

W przypadku odmowy świadczenia przez producenta z tytułu gwarancji na warunkach
ujętych w kartach gwarancyjnych, o których mowa w §3 ust. 3 pkt. 1 lub świadczenie
gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji przechodzą na Wykonawcę,
który jest obowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce producenta na warunkach nie
gorszych niż ujęte w ww. kartach gwarancyjnych.

3.

Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.

§5
Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być
kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
1) dla Zamawiającego:
PZ CORMAY S.A.
ul. Rapackiego 19 A, 21 – 150 Lublin
tel.: +48 661 551 207
e-mail: mariusz.suchy@cormay.pl
2) dla Wykonawcy:
Pan/Pani <imię i nazwisko>
<nazwa Wykonawcy>
<adres>
<kod i miejscowość>
tel. (48-<nr kier.>) <...>; faks (48-<nr kier.>) <...>

§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu sprzedaży oraz dostawy Spektrofotometru Uv
Vis wraz z wyposażeniem wynagrodzenie, w wysokości: ____ zł brutto (słownie: _____ ),
zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po
odebraniu przez Zamawiającego Spektrofotometru Uv Vis wraz z wyposażeniem. Płatność
zastanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie
60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7

1. W przypadku opóźnienia w dostawie Spektrofotometru Uv Vis wraz z wyposażeniem
Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, bez wezwania i wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa
w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie,
2) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w §6
ust. 1.
3) w przypadku nieużyczenia w ramach gwarancji sprzętu o parametrach nie gorszych niż
naprawiany w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień roboczy, w wysokości
1% kwoty brutto, o której mowa w §6 ust. 1,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd
odmówi ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie
działalności, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem
zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja
przedsiębiorstwa;
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części;
3) Wykonawca nie dokonał dostawy w terminie, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy;

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§11
Spory wynikające z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

§13
Integralna częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Specyfikacja;
2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy;
3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
4) Załącznik Nr 4 – Oferta Wykonawcy;
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