Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr …………………………

Zawarta w dniu _________2015 r. pomiędzy:
Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, REGON: 000289319,
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 521-29-70-496, zwaną w dalszej treści umowy Kupującym, reprezentowaną przez:
…………………………………………..
…………………………………………..
a
……………………………………………… zwaną w dalszej treści umowy Sprzedawcą,
zwanych łącznie „Stronami”,
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem, wniesieniem oraz montażem przez Sprzedawcę mebli biurowych, zwanych dalej
„meblami”, w ilości i asortymencie wymienionym w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. Realizacja Umowy nastąpi
w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

2.

Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ostatecznej liczby mebli określonych w Załączniku Nr 1. W takim przypadku Sprzedawcy nie przysługuje
żadne roszczenie odszkodowawcze.
§2
UPRAWNIENIA SPRZEDAWCY DO WYKONANIA UMOWY

1.
2.

Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży i dostarczania mebli.
Sprzedawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy
zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

i

§3
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1.
2.
3.
4.

Dostarczanie, wniesienie oraz montaż mebli odbędzie się na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

5.

Odbiór zamówionych przez Kupującego mebli zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli Stron. Protokół odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie Umowy stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT.

6.
7.

Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Sprzedawca będzie dostarczał meble do siedziby Kupującego pod wskazany w zamówieniu adres i do wyznaczonych pomieszczeń.
Meble muszą być fabrycznie nowe i nie mogą nosić śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Kupującego o terminie dostarczenia mebli z wyprzedzeniem 2 dni przed planowanym terminem, przesyłając
zawiadomienie faksem, a Kupujący powinien potwierdzić przyjęcie zawiadomienia w sposób określony w § 6 ust. 2 Umowy.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone meble:
1) są niezgodne z zamówieniem lub nie są kompletne,
2) posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie są nowe
- Kupujący odmówi odbioru części lub całości zamówionych mebli sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Kupujący wyznaczy
termin dostarczenia przez Sprzedawcę mebli fabrycznie nowych, wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
§4
CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

1.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić maksymalną kwotę brutto ……………………………. (słownie złotych: ………………………………….groszy) za faktycznie
dostarczone i odebrane meble w podpisanym przez Sprzedawcę Formularzu Ofertowym (zwanym dalej „ofertą”), stanowiącym Załącznik Nr 1 do
Umowy.

2.
3.

Strony postanawiają, że zapłata za meble nastąpi na podstawie faktury VAT i podpisanego przez Strony protokołu odbioru.

4.

Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego przez Strony protokołu odbioru, spowodują naliczenie ponownego 21dniowego terminu
płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

5.

Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący płatność otrzymania od Kupującego dyspozycji przelewu
płatności.

6.
7.

Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 521-29-70-496

Zapłata nastąpi przelewem bankowym na konto Sprzedawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Kupującego
faktury VAT łącznie z podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP ……………………. i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur
VAT.
§5
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1.
2.
3.
4.

Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone meble są wysokiej jakości oraz spełniają wymogi określone w ofercie.

5.
6.

Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych mebli obciążają Sprzedawcę.

Sprzedawca udziela gwarancji na meble na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny.
W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych mebli i dostarczenia fabrycznie nowych, wolnych od wad w
terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Kupującego, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5 Umowy.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeżeli w ramach rękojmi Kupujący zażąda
wymiany wadliwych artykułów na nowe to zastosowanie będzie miał termin określony w ust. 4.
§6
ZAWIADOMIENIA

1.

Wszelkie zawiadomienia wymienione lub nie wymienione w niniejszej Umowie, niezależnie od nazwy, pod którą występują, dla swojej
skuteczności muszą być przekazane w formie pisemnej za zwrotnym, pisemnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem określonym w § 3 ust. 5 i ust. 6
Umowy.

2.

Strony zobowiązują się w ciągu 2 godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od jego zwrotnego,
pisemnego potwierdzenia odbioru, przesłać faksem potwierdzenie odbioru korespondencji. Powyższa regulacja obowiązywać będzie przy
korespondencji otrzymanej do godziny 14ºº. Po godzinie 14ºº potwierdzenie należy przesłać w dniu następnym do godziny 10ºº.
§7
KARY UMOWNE

1.

W razie opóźnienia Sprzedawcy w wydaniu części lub całości zamówionych mebli Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości
brutto niewydanych mebli za każdy dzień opóźnienia.

2.

Jeśli opóźnienie Sprzedawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 5, trwać będzie 14 dni, Kupujący może bez wyznaczenia dodatkowego
terminu, odstąpić od Umowy w części lub w całości w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki umożliwiającej mu odstąpienia od Umowy oraz zażądać
kary umownej w wysokości 15 % łącznej maksymalnej ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w
ust. 1 liczonej do dnia odstąpienia od Umowy.

3.

W razie opóźnienia w wymianie wadliwych mebli w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminów, o których mowa w § 5
ust. 4 Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto wadliwych mebli za każdy dzień
opóźnienia.

4.

Jeżeli opóźnienie w wymianie wadliwych mebli trwać będzie 14 dni, Kupujący, po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić od Umowy w
części lub w całości w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki umożliwiającej mu odstąpienia od Umowy oraz żądać kary umownej w wysokości 15 %
łącznej maksymalnej ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 3 liczonej do dnia
odstąpienia od Umowy.

5.

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda
powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę, Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.

6.

Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od Kupującego. Niezależnie od powyższego kary
umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
2.
3.

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w niniejszej Umowie.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Przy wykonaniu niniejszej Umowy Sprzedawca bez zgody Kupującego nie ma prawa do posługiwania się osobami zatrudnionymi u Kupującego pod
rygorem odstąpienia od Umowy przez Kupującego z winy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Kupującego przesłanki uprawniającej

do odstąpienia od Umowy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 15 % łącznej maksymalnej ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 Umowy oraz
Kupujący może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.
4.
5.

Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Kupującego.

KUPUJĄCY

Załącznik Nr 1 stanowi integralną część Umowy.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Sprzedawcy i dwa egzemplarze dla Kupującego.
SPRZEDAWCA

