Załącznik nr 3 do Siwz

ZP/UR/177/2017

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZP/UR/177/2017 w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru
Wykonawcy do realizacji zamówienia.
Przetarg pt.: „Pierwsze wyposażenie niezbędne do uruchomienia i użytkowania
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego – hali sportowej przy ul. Zelwerowicza w Rzeszowie dostawa konstrukcji do koszykówki”

Projekt umowy
Zawarta w dniu ………………………… r. w Rzeszowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
Regon 691560040, NIP 8133238822, którego reprezentuje:
…………………………………………………………………
przy kontrasygnacie finansowej: Kwestor UR - ………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
zwaną / zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dwóch konstrukcji do koszykówki
– producent: ……………, model: ………… - zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1
do umowy (opis oferowanego przedmiotu zamówienia + formularz ofertowy) za cenę łączną:
netto: ........................zł (słownie:............................................................)
VAT:.........................zł (słownie:.............................................................)
brutto:.......................zł (słownie: ............................................................)
w tym cena brutto za jedną sztukę wynosi: ……… zł
2. Do obowiązków Wykonawcy należy również w ramach ceny podanej w ust. 1 :
a) dostawa przedmiotu umowy, wszelkie koszty i opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia oraz bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
b) dostawa przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieużywanego.
c) dostarczenie wraz z urządzeniem wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy tego
typu sprzęcie np. karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, aprobata techniczna, certyfikaty,
wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone w języku polskim w formie drukowanej lub innym języku wraz z tłumaczeniem na
język polski.
§2
Miejsce dostawy: Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 8B (Hala Sportowa
– Uniwersyteckie Centrum Sportowe)
§3
1.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie:
………………… dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy (dzień zawarcia umowy nie
jest wliczany do terminu realizacji).
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty
potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy, w szczególności dokumenty gwarancyjne, instrukcję
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obsługi, użytkowania, konserwacji - w języku polskim lub innym języku wraz z tłumaczeniem na język
polski.
3. Dostawa asortymentu stanowiącego przedmiot umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru,
podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Zamawiający przy odbiorze zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego
asortymentu z oferowanym w ofercie Wykonawcy.
§4
1. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawianej/ego po
kompletnej dostawie zamówionego asortymentu, o którym mowa w § 1 ust.1.
Fakturę Vat/rachunek należy wystawić na: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C, 35-959
Rzeszów.
2. Podstawę wystawienia faktury Vat/rachunku stanowił będzie protokół, o którym mowa w § 3 ust.3.
3. Zamawiający na podstawie wystawionej faktury Vat/rachunku i na wskazane w niej/nim konto
dokona przelewem zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Wykonawcy.
§5
1. Dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment musi odpowiadać parametrom techniczno jakościowym oraz wydajnościowym opisanym w załączniku Nr 1.1 do Siwz ( tj. Opisie przedmiotu
zamówienia) oraz być zgodny z asortymentem wskazanym w złożonej ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony asortyment jest wolny od wad.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych wydanego asortymentu
i bezzwłocznej jego wymiany.
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GWARANCJA WYKONAWCY NA PRZEDMIOT UMOWY
§6
Wykonawca udziela ……. miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia
podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Wszelkie koszty dotyczące gwarancji ponosi wykonawca, w tym koszty transportu asortymentu
i koszty jego naprawy.
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją
techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe
z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego
jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię wynosi: 72 godziny, liczone od momentu
zgłoszenia (przez czas reakcji rozumiane jest podjęcie czynności zmierzających do naprawy
urządzenia).
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie: maksymalnie 21 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia następującego po dniu zgłoszenia usterki. W przypadku dłuższego czasu
naprawy Wykonawca zapewnia asortyment zastępczy.
Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres niemożności korzystania z urządzenia. W
przypadku wymiany jakiegoś elementu lub części na nową, gwarancja na dany element lub część
biegnie od początku.
W przypadku gdy wykonawca nie zastosuje się do powyższych punktów zamawiający jest
uprawniony do usunięcia wad samodzielnie lub w drodze zlecenia naprawy na ryzyko i koszt
wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy,
w szczególności związanych z uprawnieniami z tytułu gwarancji i rękojmi.
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KARY UMOWNE
§7
nienależytego
wykonania

1. Tytułem
niewykonania
lub
umowy
strony
ustalają
kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu całości zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny umownej netto,
b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji
i rękojmi liczonego od dnia następnego po upływie terminu do usunięcia wady (21 dni
kalendarzowych) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 %
wartości netto umowy,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto
za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury VAT/rachunku Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w przypadkach
wskazanych w Kodeksie cywilnym.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§8
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
……………………… tel. ………………………….
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
………………………. tel. …………………………..
PRZEPISY KOŃCOWE
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy (opis
oferowanego przedmiotu zamówienia + formularz ofertowy)
§ 11
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Wykonawca:

Zamawiający:
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