„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony
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Nr postępowania: DUBELT-4/2018 z dnia 07.03.2018 r.
Załącznik nr 2
UMOWA NR …………/…………/CKPŚ/2018
zawarta w dniu …………………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków
ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul.
Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a:
..................................................................................................,
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr DUBELT-4/2018 z dnia ……………….
prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, dotyczącego realizacji zadania Zakup data loggerów temperaturowych
(zadanie HRP II, 1, 1.2), wchodzącego w zakres projektu „Czynna ochrona dubelta na
terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych data loggerów
temperaturowych w ilości 20 szt. (Sprzęt), których szczegółowy zakres i parametry
określają Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o
zamówienie publiczne.
2. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę na wskazany adres, tj., Biuro PTOP,
ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, powiat białostocki, województwo podlaskie, po
uprzednim zawiadomieniu Pani Marty Potockiej, nr tel. 577 650 540 o terminie
dostarczenia Sprzętu.

1.
2.

§2
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
Wykonawca zapewnia, że zamawiany Sprzęt zawiera materiały, które spełniają
obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa i zostały dopuszczone do użytkowania
na terenie Polski (jeżeli dotyczy).
§3
OBOWIĄZKI STRON
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1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie takiego opakowania Sprzętu, jakie jest wymagane by nie dopuścić do
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy,
b) sprawdzenie stanu technicznego (które przeprowadza przedstawiciel Wykonawcy
i Zamawiającego) przed przekazaniem Sprzętu.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu umowy, w
tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji,
b) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru Sprzętu w miejscu dostawy.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§4
WYNAGRODZENIE
Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie ……………………………)
w tym należny podatek VAT.
Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty dostawy, transportu,
ubezpieczenia do miejsca dostawy, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy
związane z prawidłową realizacją umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotowej umowy
poprzez zwiększenie ilości zamawianego sprzętu - jednak mniej niż 10% wartości
umowy.
W przypadku zmiany (zmniejszenia bądź zwiększenia) zakresu rzeczowego
zamawianego Sprzętu, wynikłych z przyczyn technicznie uzasadnionych z punktu
widzenia celu Projektu, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.
1- proporcjonalnie do zakresu zmiany.
Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz
osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.

§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiór Sprzętu nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.
Protokół odbioru będzie określał:
a) datę odbioru,
b) markę producenta Sprzętu oraz rodzaj i model – jeżeli dotyczy
c) stwierdzenie wad – jeśli wystąpią – oraz warunki ich usunięcia,
d) inne postanowienia.
2. W przypadku odmowy dokonania odbioru Sprzętu, w szczególności z powodu wad,
Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem
zastrzeżeń.
3. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci Sprzęt lub jego części
Wykonawcy, na jego koszt. Wykonawca wymieni Sprzęt lub jego części w ciągu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni braki w tym terminie.
4. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie
Sprzętu lub jego części wolnej od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Dokonanie odbioru Sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem odbioru:
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a) instrukcje obsługi Sprzętu w języku polskim – jeżeli dotyczy,
b) atesty, homologacje, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na używanie
Sprzętu w Polsce, metki fabryczne, etykiety, itp., (jeżeli dotyczy),
c) dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych (w tym karty
gwarancyjne).
§6
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem .
2. 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.
1.

2.

§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Sprzęt i jego części na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym i dokumencie gwarancyjnym, z tym że
postanowienia tego dokumentu nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia
KC i nie mniejsze niż gwarancja producenta.
Na czas realizacji gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu, na swój koszt korzystanie ze Sprzętu, z którego Zamawiający nie
będzie mógł korzystać ze względu na realizację gwarancji.

§8
TERMIN REALIZACJI
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciąg ………… dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru
potwierdzającego, iż dostarczony Sprzęt jest zgodny z wymaganiami
Zamawiającego oraz jest wolny od wad.

1.

2.

3.

1.

§9
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia
określony w § 1 niniejszej umowy maksymalnie kwotę określoną w § 4 ust. 1
przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po
zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze/rachunku.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez
strony protokół odbioru, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§ 10
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie
miał prawo żądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 5 dni,
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do kary umownej
określonej w ust. 4.
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2% wartości
brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 dni,
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy lub odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej
określonej w ust. 4.
Za nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji jakości, o
której mowa w § 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości
brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek i każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto umowy.
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie,
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z
należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie.

§ 11
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 12
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej
na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 13
Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po
ich zatwierdzeniu przez obie strony, w granicach opisanych niniejsza umową.
Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:
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1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………

Zamawiający

…………………………………………

Wykonawca

…………………………………………..
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