Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór Umowy nr Inw. 022- ……/2018

zawarta w dniu ………….. w Kielcach, pomiędzy:
Skarbem Państwa - SĄDEM OKRĘGOWYM W KIELCACH,
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce,
NIP: 657-18-39-041
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje
Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach – Pan Tomasz Jamka
a ……………………………………………………………………….
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”
§1
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

„Prawo Zamówień Publicznych” zwanej dalej „ustawą PZP”
§2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk rentgenowskich
urządzeń do prześwietlania bagażu (model)…………………, w tym:
- 1 na potrzeby Sądu Rejonowego w Staszowie, ul. Kościuszki 2, 28-200 Saszów
- 1 na potrzeby Sądu Rejonowego w Sandomierzu, ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz
oraz
- 1 sztuki bramowego wykrywacza metali (model)…………………, na potrzeby Sądu
Rejonowego w Pińczowie, ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów.
Dostawca zobowiązany jest również do przeszkolenia 20 osób wskazanych przez
Zamawiającego w zakresie obsługi w/w urządzeń.
§3
1. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.
2. Dostawca po dostarczeniu sprzętu w miejscu dostawy zamontuje go, uruchomi
i dokona przeszkolenia wyznaczonych pracowników sądu.
3. Dostawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede
wszystkim: karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

4. Dostawca wyda zamawiającemu sporządzone wnioski oraz inne dokumenty niezbędne
do uzyskania zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działań
polegających na stosowaniu aparatów rentgenowskich.
5. Dokumenty o których mowa w ust. 4 należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- dla Sądu Rejonowego w Staszowie – 1 egzemplarz,
- dla Sądu Rejonowego w Sandomierzu - 1 egzemplarz.
§4
1. Termin realizacji przedmiotu umowy : ………………...
2. W wyżej wymienionym terminie dostawca zobowiązany jest do dostawy, montażu,
pomiaru promieniowania, kalibracji, przeszkolenia z obsługi oraz uruchomienia urządzeń.
Dodatkowo powyższy termin jest ostatecznym na dostarczenie wszystkich dokumentów, które
dotyczą tych urządzeń min.: sporządzonych wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do
uzyskania zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działań
polegających na stosowaniu aparatów rentgenowskich.
3. Wykonawca poinformuje faksem/pisemnie/e-mail Zamawiającego o gotowości
przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym
terminem odbioru.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie: protokoły odbioru będą zawierały,
co najmniej nazwę i adres Dostawcy oraz Zamawiającego, datę odbioru, stwierdzenie czy
Zamawiający zgłasza uwagi do przedstawionych mu do odbioru urządzeń czy też nie oraz
podpisy upoważnionych przedstawicieli obu stron.
5. W przypadku zgłoszenia podczas odbioru uwag do przedmiotu umowy Dostawca
zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie 3 dni roboczych i przedstawienia przedmiotu
umowy do ponownego odbioru; w takim przypadku postanowienia ust. 3
i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§5
1. Wynagrodzenie łączne za przedmiot umowy ustala się w kwocie:
…………………. brutto (słownie ……………………) , na kwotę powyższą składa się :
a) 1
sztuka
rentgenowskiego
urządzenia
do
prześwietlania
bagażu
(model)…………………, na potrzeby Sądu Rejonowego w Staszowie, ul. Kościuszki 2,
28-200 Staszów za kwotę ………………………………..
do
prześwietlania
bagażu
b) 1
sztuka
rentgenowskiego
urządzenia
(model)…………………, na potrzeby Sądu Rejonowego w Sandomierzu, ul. Kościuszki
2a, 27-600 Sandomierz za kwotę ………………………………..
c) bramowy wykrywacz metali (model)…………………, na potrzeby Sądu Rejonowego
ul.
3-go
Maja
12a,
28-400
Pińczów
za
kwotę
w
Pińczowie,
………………………………..

2. Należność za zrealizowany przedmiot zamówienia zostanie uregulowana przelewem na
konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
na podstawie podpisanych protokołów odbioru bez zastrzeżeń. Dostawca zobowiązany jest do
wystawienia jednej faktury, na której będą wyodrębnione wszystkie urządzenia objęte umową
i ich ceny jednostkowe.
3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołów odbioru jest osoba
upoważniona przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach, a
ze strony
Dostawcy…………………………...
§7
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dostawca udzieli rękojmi i gwarancji na dostarczony sprzęt i jego montaż na okres 24
miesięcy (chyba, że gwarancja producenta jest dłuższa) licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne
wady fizyczne sprzętu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się
w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Strony ustalają, iż wystarczającą formą zgłoszenia wady jest powiadomienie telefoniczne
dokonane przez użytkownika na nr ………………………… bądź przez pocztę
elektroniczną pod adres ……………………… .
Dostawca gwarantuje, iż drobne naprawy urządzeń będą wykonywane w miejscu
użytkowania w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od daty zgłoszenia. W przypadku
wadliwej bądź całkowitej niesprawności urządzeń usterka zostanie usunięta w przeciągu 7
dni od daty zgłoszenia.
W przypadku awarii wymagającej naprawy poza miejscem użytkowania, Dostawca odbierze
wadliwy sprzęt z miejsca użytkowania, a następnie dostarczy w to miejsce sprzęt
naprawiony lub wolny od wad.
Dostawca dokona powyższego odbioru i zwrotu na własny koszt.
§8

1.

W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Dostawcę,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia,

b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5 pkt.1 za każdy
dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięciu wad.
c. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Dostawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kary umownej.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W razie opóźnienia w realizacji całości lub części zamówienia powyżej 7 dni, Zamawiający
jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy
i obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5
pkt1.
§ 10
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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