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                                                                            Załączn i k  n r  4  d o  S I WZ   

 

 

I s to tne  pos tanowien ia  umow y  

 

zawarta w dniu ……………….2016 r. w ………………  pomiędzy:  

Okręgowym Urzędem Miar w ………………………….,  ul. ………………………………, 

…………………………… NIP: ………………………………., REGON: ……………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

…………………………………… - Dyrektora  

…………………………………… - Główna(y) Księgowa(y) 

a 

firmą …………………………………………..., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez: 

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

NIP ……………….; KRS ……………….. 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa nowego, kompletnego: stanowiska                          

do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym w warunkach 

użytkowania, jego uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi 

urządzenia. 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………. – 

załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie                                         

do  30 września 2016 r. 

 

§3. 

Warunki realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko                      

w stanie nieuszkodzonym do Okręgowego Urzędzie Miar w: ……………….. i tam 

zostanie uruchomiony – sprawdzony  i odebrany protokółem zdawczo-odbiorczym, 

podpisanym przez osoby sprawujące nadzór nad umową. 
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2. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:30.                                     

O dostawie Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 5 dni roboczych przed                            

jej wykonaniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy 

oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym  

stanie.  

4.  Wykonawca przeszkoli ….. pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiska  

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do ostatniego dnia terminu 

przewidzianego na realizację umowy. Termin szkolenia pracowników z praktycznym 

użyciem stanowiska pomiarowego zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.  

5.   Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawują: 

 - ze strony Zamawiającego: ……………………………………, tel. ……………………. 

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………., tel. …………………… 

 6. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje: 

     1)  sprawdzenie przez osoby pełniące nadzór nad umową zgodności dostawy                                               

          z wymaganiami określonymi w zał. Nr 1  do umowy oraz ofertą Wykonawcy, 

     2)  potwierdzenie przeprowadzonego przez Wykonawcę szkolenia pracowników  

          Zamawiającego, o którym mowa w ust.4. 

7.  Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.6, będzie protokół   

     odbioru podpisany przez Zamawiającego  bez zastrzeżeń. 

8.  W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów 

określonych w Zał. nr 1 i 2  do umowy lub wymagań jakościowych  określonych przez 

Zamawiającego (spełnienie wymagań zostanie potwierdzone przez Zamawiającego po 

przeprowadzonym wzorcowaniu), Wykonawca w terminie 14 dni od stwierdzenia tego 

faktu,  na swój koszt dostosuje urządzenie, tak, aby spełniało wymagania Zamawiającego 

lub wymieni  przedmiot umowy na nowy. 

   

 § 4. 

Warunki płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ………… zł brutto (słownie 

złotych: …………………………….). 

2. W wartości podanej w ust. 1 zawierają się wszystkie opłaty związane z realizacją  

przedmiotu umowy, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy  

w drodze, uruchomienie i przeszkolenie pracowników oraz uzyskanie stosownych 

świadectw i certyfikatów. 

3.  Wykonawca wystawi fakturę VAT na Okręgowy Urząd Miar w …………………………..,  

     ul. ……………………, ………………………………. 

4. Za przedmiot umowy Zamawiający, wymieniony w ust.3 zapłaci przelewem na konto 

Wykonawcy, w terminie  30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 
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5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru   

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

6.   Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

 

§ 5. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca na dostarczane urządzenie udziela gwarancji na okres …. miesięcy od     

     dnia dostawy przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca bezpłatnie dokona czynności 

koniecznych do bezawaryjnej pracy przedmiotu umowy, który obejmuje w szczególności: 

zakup części zamiennych, usunięcie wad, nakładu pracy i transportu (dojazdu lub kuriera) 

albo wymianę na wolny od wad. 

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 

a) Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla przedmiotu 

umowy z uwzględnieniem wad technicznych i programowych wraz ze wsparciem 

dotyczącym aktualizacji dedykowanego oprogramowania 

b) Wykonawca wskaże adres i kontakt (tel., fax, e-mail) do serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego.  

4. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń Zamawiający będzie  

zgłaszać Wykonawcy pisemnie, za pośrednictwem faksu pod numer:  …………….lub             

e-mailem pod adres: ……………………………………………………………………   

5. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie       

nieprawidłowości w działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

6.  W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wymaganych terminach            

Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zachowując     

jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań  

uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady. 

7. Czynności serwisowe urządzenia w okresie gwarancji będą świadczone przez Wykonawcę        

nieodpłatnie, o ile uszkodzenia nie nastąpiły z powodu nieprawidłowego użytkowania.  

8. Czynności serwisowe mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 

naprawy gwarancyjnej, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (a w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten może 

zostać przedłużony do 60 dni po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego).  

10. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, 

gwarancja dla  danego wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty 

podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej.   

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji 

umowy, określonego w § 2 umowy oraz opóźnienie w usunięciu wad urządzenia lub 

wymiany na nowe, po upływie terminu , o którym mowa w§ 3 ust.8  w wysokości 0,5% 

wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 

2.  Jeżeli przedmiot umowy nie spełnia wymogów jakościowych określonych przez  

Zamawiającego, Zamawiającemu służy prawo nie przyjęcia przedmiotu umowy, 

odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
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      Skorzystanie z  uprawnienia o którym mowa  w ust.2 lub określenie dla Wykonawcy                    

14 - dniowego terminu na dostosowanie urządzenia lub wymianę urządzenia na nowe,                       

o którym mowa w§ 3 ust.8  należy do wyboru Zamawiającego.  

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z innych przyczyn, niż wymienione w ust.2, leżących po stronie Wykonawcy                                

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych z należności  

określonych w złożonej fakturze. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić  

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

 

§ 7 

Warunki końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

3. Poza wypadkami opisanymi w ust. 2 Zamawiający może również od umowy odstąpić  

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz innych 

obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 

5. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie.  

W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd  

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

 

1. Wymagania techniczne przedmiotu umowy.  

 

2. Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

  

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

............................................................                      ............................................................ 


