Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Identyfikator: ZBN.383.05.2020
Wzór umowy
UMOWA Nr ……….

Zawarta w dniu …………………………………. 2021 r. pomiędzy:
PARKIEM NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH z siedzibą w KUDOWIE ZDROJU
57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
NIP: 883-185-29-45 ; REGON : 021783891
reprezentowanym przez mgr inż. Bartłomieja Jakubowskiego
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
wspólnie zwanymi dalej Stronami

W ramach realizacji zadania pn. „Dostawa systemu do badania struktury wewnętrznej pni
drzew, wykorzystującego fale dźwiękowe (tomograf dźwiękowy)”.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu
publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa tomografu dźwiękowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z zakresem oraz
szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1,
zgodnie z Ofertą z dnia .......................... 2020 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy, z najwyższą starannością i dbałością o interesy Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami do realizacji dostawy,
umożliwiającymi prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.

§2
Termin wykonania umowy
1. Strony ustalają, że produkty będące Przedmiotem Zamówienia zostaną dostarczone do
Siedziby Zamawiającego do dnia 31 stycznia 2021 roku.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przeszkodach w możliwości realizacji dostawy w
terminie określonym w ust. 1, podając uzasadnienie faktyczne oraz propozycję nowego
terminu. Uzasadnienie zmiany terminu nie ogranicza prawa do naliczania kar umownych
przez Zamawiającego.
§3
Warunki realizacji dostawy
1. Miejscem realizacji dostawy produktów, będących Przedmiotem Zamówienia jest siedziba
Zamawiającego tj. ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz należyte
zabezpieczenie produktów, będących Przedmiotem Zamówienia. Ryzyko uszkodzenia lub
utraty produktów leży po stronie Wykonawcy do czasu protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego w miejscu wykonania Umowy.
3. Jeżeli Przedmiot Zamówienia ulegnie uszkodzeniu lub zaginięciu w całości lub w części w
czasie transportu, Wykonawca wymieni uszkodzony Przedmiot Zamówienia na w pełni
sprawny lub dostarczy nowy w miejsce zaginionego.
4. Odbiór nastąpi po dokonaniu rozładunku i sprawdzeniu produktów. Sprawdzenie
produktów polegać będzie na kontroli kompletności wyposażenia.
5. Koszty transportu i zabezpieczenia produktów w czasie transportu do miejsca wykonania
Umowy obciążają Wykonawcę.
§4
Warunki płatności
1. Za wykonanie całego Przedmiotu Zamówienia strony ustalają zapłatę w kwocie ………….. zł
brutto (słownie brutto: ........................................ zł …../100).
2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu Umowy i podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie dostawy Przedmiotu
Zamówienia oraz usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru.
3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za
wykonanie dostawy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru,
stwierdzający wykonanie dostawy Przedmiotu Zamówienia bez wad, albo potwierdzający
usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru Przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zapłatę wskazaną w ust. 1 przelewem w złotych polskich
w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie niniejszej Umowy.
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§5
Siła wyższa
1. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa (dalej: „Siła wyższa”) jest to zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć
nawet w wypadku maksymalnej staranności stron. Strajk pracowników Wykonawcy nie
stanowi w rozumieniu niniejszej Umowy zdarzenia Siły Wyższej.
2. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek okoliczności Siły
Wyższej.
3. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki trwać będą dłużej niż 3 kolejno następujące po
sobie miesiące – strony w dobrej wierze podejmą decyzję, co do rozwiązania Umowy lub
takiej jej zmiany, która uwzględniać będzie chwilowy brak możliwości wykonania
wszystkich lub niektórych jej postanowień.
4. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą
stronę – listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem telefonicznym odbioru –
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, o ich zaistnieniu, jak
również ustąpieniu. Otrzymanie takiej wiadomości należy potwierdzić pisemnie.
§6
Gwarancja i serwis
1. Wykonawca gwarantuje, że produkty będące Przedmiotem Zamówienia będą sprawne i
gotowe do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela ....... miesięcy gwarancji na wady ukryte produktów oraz powstałe w
trakcie prawidłowej eksploatacji usterki mechaniczne, usterki zespołów elektrycznych,
elektronicznych i mechanicznych, licząc od dnia dostarczenia produktów potwierdzonego
protokołem odbioru.
3. Dokumenty gwarancji na dostarczone produkty określające warunki gwarancji oraz
określające sposoby realizacji zobowiązań gwarancyjnych zostaną wydane Zamawiającemu
nie później niż w dniu odbioru produktów.
4. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zasadach przewidzianych przez
producenta produktów będących Przedmiotem Zamówienia.
5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że produkty będące Przedmiotem Zamówienia
zostaną dostarczone Zamawiającemu w stanie wolnym od wad tak fizycznych, jak i
prawnych, a także zgodnie z jakością oraz innymi parametrami określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia i niniejszą Umową, oraz przedłożoną w toku postępowania
przetargowego ofertą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie
mogą powstać dla Zamawiającego wskutek dostarczenia produktów wadliwych i/lub
niezgodnych z powyższymi warunkami.
6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru towaru lub w okresie trwania gwarancji i
rękojmi istnienia wad dostarczonych produktów, Zamawiający będzie uprawniony do
żądania od Wykonawcy naprawy i usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie
tego dokonać w przeciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest na okres
naprawy dostarczyć równoważny produkt zastępczy. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
produktu w terminie 60 dni lub wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może żądać
obniżenia ceny za dostarczony produkt w takim stosunku w jakim wartość towaru wolnego
od wad pozostaje do wartości Zamówienia obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad
lub od Umowy odstąpić.
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7. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi 24 godziny (z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego
uszkodzonego produktu do autoryzowanego punktu serwisowego.
8. W przypadku nie przystąpienia do naprawy lub wymiany części w terminie, o którym
mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy bądź wymiany na koszt i
ryzyko Wykonawcy w innym punkcie serwisowym.
9. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie Wykonawcę o wadzie
dostrzeżonej przy odbiorze, a jeżeli wada wyszła na jaw później – niezwłocznie po jej
wykryciu.
10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie i odnotowane w karcie
gwarancyjnej produktu.
11. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji produktu o czas
trwania naprawy. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczy w miejsce
produktu wadliwego, produkt wolny od wad albo dokona istotnych napraw produktu
objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktu
wolnego od wad lub zwrócenia produktu naprawionego. Jeżeli gwarant wymienił część
podzespołów, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do podzespołów
wymienionych.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
a. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % kwoty brutto, o której
mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy;
b. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadku określonym w § 8 ust. 1 lit.
a-c – w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.
c. odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %
kwoty brutto, o której mowa w§ 4 ust. 1.
d. nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu Umowy w terminie, o którym
mowa w § 6 –w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia.
e. w przypadku nieusunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie Umowy w
terminie wskazanym w § 6 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego –w
wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie zawinionego nieprzystąpienia do
odbioru przedmiotu Umowy we wskazanym terminie, w wysokości 5% kwoty brutto, o
której mowa w § 4 ust. 1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Za zwłokę w dokonaniu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień
zwłoki w wysokości ustawowej.
§8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności jeżeli:
a. Zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni od upływu terminu
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określonego w § 2 ust. 1. Odstąpienie powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej
Strony do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy.
b. Dostarczony towar nie spełnia warunków, o których mowa w Umowie, SIWZ i złożonej
ofercie.
c. Wykonawca dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez
uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (§ 4 ust. 7 Umowy).
2. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca
powinien niezwłocznie wstrzymać dostawę produktów.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą
odstąpienia.
§9
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów i odbioru produktów
stanowiących Przedmiot Umowy jest:
Imię i nazwisko: Damian Sugiero
telefon: 530 278 614
e-mail: d.sugiero@pngs.com.pl
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
Imię i nazwisko: ………………………………
telefon: ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………..
2. Wzajemna korespondencja Stron (z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu
gwarancji jakości) dokonywana będzie w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej
wg poniższych adresów:
a. Ze strony Zamawiającego: d.sugiero@pngs.com.pl, pngs@pngs.com.pl
b. Ze strony Wykonawcy: ..................
3. Zmiana osób do wzajemnych kontaktów wymienionych w ust. 1 wymaga poinformowania
drugiej Strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmiany postanowień Umowy.
§ 10
Rozstrzyganie sporów
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w
stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy Kodeksu cywilnego przewidują
właściwość innego sądu.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub
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uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w
zdaniu poprzednim.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku oraz inne
właściwe przepisy łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
4. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
a. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
b. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
c. Załącznik nr 3 – RODO

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………………….

………………………………………….
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