Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Projekt UMOWY
UMOWA Nr
Zawarta w dniu ………………………… r. w Gołuchowie pomiędzy:
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów,
ul. Spacerowa 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 250497975; numer NIP: 968-01-71-709,
reprezentowane przez Dyrektora – mgr Ewę Wojtyłę MBA, zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………………………;wpisana
do Krajowego Rejestry Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….…………………
…………………………………………………….. nr ……………………., REGON ………………………….., NIP ……………………………,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………
zwanymi dalej łącznie Stronami, bądź z osobna Stroną;
w wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie
stosuje się przepisów niniejszej ustawy, Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT I CENA
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, zainstalowanie i przekazywanie do publicznego użytku czterech
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak kapsuła
zabezpieczająca oraz podstawowe przybory ratownicze, fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020
roku marki …………………………………………….., model …………………………………………. wersja wyposażenia
……………………………………………………….. o parametrach techniczno-eksploatacyjnych określonych w
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Łączna wartość umowy wynosi ………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………
…………………………… ), w tym VAT ……………………….. %
§2
WARUNKI I TERMIN ODBIORU
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i przekazać do publicznego użytku czterech
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak kapsuła
zabezpieczająca oraz podstawowe przybory ratownicze, fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020
będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie do dnia ……….2020 r. (z uwzględnieniem
postanowień ust. 2).
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w Załączniku nr 1 do
umowy parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
3. Czynności odbioru ze strony Zamawiającego zostaną dokonane przez osoby działające z
upoważnienia Dyrektora Centrum.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru z wyprzedzeniem nie
krótszym niż 3 dni robocze.
5. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za przedmiot umowy brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
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§4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
a) gdy Wykonawca utraci zdolność do realizacji niniejszej umowy, w szczególności zdolność finansową
lub organizacyjną,
b) jeżeli do dnia 30.11.2020 r. Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu przedmiotu umowy, Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy.
2. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w jakiejkolwiek części albo odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 1
ust. 3 umowy, w zakresie niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, braków i usterek, których termin usunięcia zostanie
każdorazowo uzgodniony między Stronami umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1 % łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych.
§5
GWARANCJA
1. Na przedmiot umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ….. miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw w okresie gwarancji lub wymienić
urządzenie na sprawne, wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek
niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych.
3. Warunki gwarancji udzielone przez Gwaranta korzystniejsze dla Zamawiającego, mają
pierwszeństwo przed warunkami gwarancji wynikającymi z niniejszej umowy.
§6
SPORY
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może posługiwać się innymi podmiotami przy
realizacji niniejszej umowy.
2. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz inne przepisy
mające związek z realizacją niniejszej umowy.
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Parametry techniczno-eksploatacyjne defibrylatorów;
Załącznik nr 2 – Protokół odbioru przedmiotu umowy;
Załącznik nr 3 – Dokument gwarancji
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