Załącznik Nr 4 do SIWZ
Umowa nr ………………….
W dniu ................ roku pomiędzy
Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224, NIP 525-000-89-33, reprezentowanym przez:
- dr Piotra Lipkowskiego
- Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych
- Krystynę Jakubczak
- Głównego Księgowego
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ......................... z siedzibą w ............................., reprezentowaną przez:
- ..........................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579) w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta Umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na
Dostawę analizatora elementarnego do jednoczesnego oznaczania węgla, wodoru,
azotu, siarki i opcjonalnie tlenu wraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii
Organicznej PAN w Warszawie, zwaną dalej przedmiotem zamówienia. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi
załącznik nr 1 do Umowy i została przygotowana zgodnie z założeniami SIWZ.
2. Przedmiot Umowy stanowi dostawa przedmiotu zamówienia do wskazanego
pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego
montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego
eksploatacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot
zamówienia w terminie nie dłuższym niż ........tygodni od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wszelkie czynności związane z reklamacjami
na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich czynności związanych z
przepisami podatkowymi i celnymi dotyczącymi dostarczania przedmiotu zamówienia
do siedziby Zamawiającego.
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§2
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot zmówienia i zapłacić Wykonawcy
kwotę ...............PLN (słownie: .................................... zł 0/100), zawierającą podatek
VAT.
Kwota
ta
zostanie
przelana
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr…………………………………………. w terminie 21 dni od dnia otrzymania
faktury, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru technicznego.
2. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
1. W razie opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% wartości Zamówienia za każdy
dzień zwłoki.
2. W razie opóźnienia zapłaty za realizację Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe od wartości faktury za każdy dzień zwłoki.
3. Jeśli opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni w stosunku do
ustalonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i
odszkodowanie w wysokości 20% wartości zamówienia.
4. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia według
oferty.
2. Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna odbywać się będzie na warunkach określonych
w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia oraz montażu (i
uruchomienia) przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, potwierdzonego
podpisem osoby upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu
Zamówienia.
§5
1. Wykonawca ustanawia Panią/Pana .................. jako osobę do kontaktów roboczych z
Zamawiającym.
tel. ………….
e-mail: ....................
2. Zamawiający ustanawia Panią/Pana .................. jako osobę do kontaktów roboczych z
Wykonawcą.
tel. ………….
e-mail: ....................
§6
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
§7
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem nieważności.
§8
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10
Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik:
 Oferta Wykonawcy
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