STUDIUM WF I SPORTU

Załącznik nr 3

UMOWA nr……………….
zawarta w Lublinie w dniu …......................................... 2018 roku pomiędzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 - zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………….
a
Panią/Panem ….............................. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………… z
siedzibą

w

…………………………............,

ul.

…..........................................,

..-...

….............

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: …............ NIP:
…........................, - zwanym/ą dalej „WYKONAWCĄ” -

reprezentowanym/ą przez: Panią/Pana

….................................................
§1
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę
maszyny do konserwacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z rozładunkiem dla Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – nr
zapytania ….…..…….
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa maszyny do konserwacji nawierzchni ze sztucznej
trawy dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II wraz z jej wniesieniem w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, zgodnym ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Zapytaniu ofertowym i wyceną przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i spełnia wymagania norm
technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami, jak również posiada uprawnienia i
niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości
powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego.
na

4. Wykonawca

własny koszt

i

ryzyko dostarczy przedmiot

umowy w terminie do

…..............roku. Wykonawca zobowiązany jest także do należytego zabezpieczenia towaru.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wyznaczonego przez
Zamawiającego (Hala Tenisowa KUL, ul. Konstantynów 1 K, 20-708 Lublin) znajdującego się na terenie
miasta Lublin w terminie do................................................., w tym także do jego rozładunku.
2. Dokładna data i godzina dostawy przedmiotu umowy będzie uzgodniona przez Wykonawcę
z Zamawiającym.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbiorczym, który stanowi integralną
część umowy.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego rozeznania cenowego oraz
oferta Wykonawcy.
§5
1. Zamawiający zobowiązany jest do zbadania towaru w czasie jego odbioru i w sytuacji zaistnienia wad
jakościowych lub braków ilościowych zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji.
2. W przypadku wad jakościowych stwierdzonych przez Zamawiającego, informuje on Wykonawcę o
stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar i uruchomi
postępowanie reklamacyjne. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązany jest
dokonać w terminie 7 dni od dni przekazania informacji wymiany towaru na wolny od wad na własny
koszt.
3. Wszystkie koszty reklamacji ponosi Wykonawca.
§6
1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi:
Wartość

brutto

przedmiotu

zamówienia

wynosi

…......................................…

zł,

(słownie:..................................................................................................................................................)
Wartość
(słownie:

netto

przedmiotu

zamówienia

wynosi

…..........................................................zł,

…........................................................................................................................................zł)

stawka podatku VAT 23 %, tj. …........................................ zł.
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2. Podstawą do wystawienia faktury VAT opiewającej na wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 Umowy
jest podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający
wykonanie przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 Umowy płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu poprawnie
wystawionej faktury VAT.
4. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, wyładunku wraz z wniesieniem do
miejsc określonych przez Zamawiającego i ubezpieczenia na czas transportu.
§7
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie
karty gwarancyjnej, dostarczanej Zamawiającemu z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany w Załączniku nr 2 do
umowy (Formularz wyceny przedmiotu zamówienia).
4. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy
potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy w każdej
części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie dłuższego
niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, poczta e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o
uszkodzeniu sprzętu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na
gwarancji w ciągu 21 dni roboczych liczonych od pisemnego przesłania przez Zamawiającego informacji
o uszkodzeniu sprzętu.
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§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają
stosowanie następujących kar umownych:
1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy za każdy
dzień opóźnienia. Kara naliczona łącznie nie może przekroczyć 10% wartości umowy.
2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający
naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie będzie możliwe,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia
odstąpienia od umowy;
2) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –
Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego;
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3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego;
4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku:
1) zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu wykonania dostawy przez innego
Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym dostawy
wykonanej przez innego Wykonawcę;
2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej
dostawy, sporządzonego na podstawie danych asortymentowo-cenowych zawartych w ofercie
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 oraz Formularzu oferowanych parametrów technicznych
- załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.
4. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie
Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w szczególności w związku ze:
1) zmianą organizacyjno-prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron,
2) aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub
materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie),
zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był
dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w
ofercie, a następnie w umowie przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie
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potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny
model towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w ofercie i
umowie.
3) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,
4) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i
niemożliwych do zapobieżenia.
3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą na piśmie wystąpić w okresie obowiązywania umowy o
dokonanie zmian wraz z opisem projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
§ 12
1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z
realizacją niniejszej Umowy.
2. W razie zaistnienie sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo
sądowi w Lublinie.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznikami do umowy są:
1) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1,
2) Wycena przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2,
3) Protokół odbioru.

Zamawiający

Wykonawca
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PROTOKÓŁ ODBIORU NR .........…..
DO UMOWY NR …..................…… Z DNIA …..…….....……
DO FAKTURY NR .......................................... Z DNIA ...............................

W dniu ………...………………………... dokonano odbioru dostawy, zrealizowanej na podstawie
umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr ……....….
Odbioru dokonano od .....................................................................…………….…………..
(podać nazwę Wykonawcy)
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Zamawiający stwierdza zgodność/niezgodność* wykonania zamówienia z w/w umową.

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………...………
………………………….......................................................................................................………………
……………………………………………………....................................................………………………
……………………………………………………………………..............…………………………………
…………………….......................................................................
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISANO:

Przedstawiciel Wykonawcy:
..........................................
……………………….……………..
Pieczęć Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego
...........................................
….....................................................
Pieczęć Zamawiającego
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