WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
O C H R O NY Ś R O D O W I S K A
W KATOWICACH
Załącznik nr 4
AT.272.2.2012
UMOWA nr ...........
Zawarta w dniu ........................ 2012 r. w Katowicach pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice
reprezentowanym przez
Annę Wrześniak – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
.................................
............................................
NIP:......................................
KRS:................
reprezentowaną przez
.................................................................................
.................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanych dalej łącznie „Stronami”.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia
1 szt. fabrycznie nowego biologicznego mikroskopu badawczego z systemem kontrastu dic -nomarski
wraz z kamerą cyfrową, cyfrową dokumentacją i analizą obrazu oraz oprogramowaniem dla Pracowni
Analiz w Częstochowie, ul. Rząsawska 24/28, a także do spełnienia innych świadczeń, za
wynagrodzenie określone w § 5, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą
Wykonawcy złożoną w postępowaniu AT.272.2.2012, w ciągu 60 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.
2. Mikroskop zostanie zainstalowany przez Wykonawcę we wskazanej przez Zamawiającego
Pracowni analiz w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie, ul. Rząsawska 24/28,, zgodnie ze
Specyfikacją techniczną mikroskopu, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiącą jako załącznik
nr 1, integralną część niniejszej umowy.
3. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami zawartymi w
instrukcjach obsługi aparatury i dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych
pracowników.
4. Przedmiot umowy należy wykonać w ciągu 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
§ 2.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia się o zajściu
okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 3.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w trakcie
wykonywania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
§ 4.
Wykonane prace muszą być potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Stron umowy.
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§ 5.
Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace, o których mowa
w § 1 niniejszej umowy, wysokości........................... zł netto + ......................... zł VAT tj.
........................
zł
brutto
(słownie:
..................................................................................................................... zł).
2. Wykonawca wystawi fakturę obejmującą łącznie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturach przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż
w terminie do trzech dni od daty otrzymania przez Zamawiającego środków z budżetu państwa
przeznaczonych na wynagrodzenie za przedmiot umowy w ramach projektu finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pt. „Doskonalenie systemu zarządzania
środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach”.
5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1.

§ 6.
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto całego zamówienia za każdy dzień
opóźnienia.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad karę umowną na zasadach
ogólnych według przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 7.
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 4 może nastąpić w następujących okolicznościach:
1.1.1.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
1.1.2.zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług
(VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług.
1.1.3.zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od upływu terminu, o którym
mowa w § 1 ust. 4, przewidzianego na zrealizowanie niniejszego zamówienia.
§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający

Wykonawca

