Klub Przyrodników
UMOWA Nr………………………

Zawarta w dniu ................................ r. w Świebodzinie pomiędzy:

Klubem Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, NIP: 927-15-06-791, REGON:
970002060 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Roberta Stańko – Prezesa Stowarzyszenia Klub Przyrodników oraz
Pawła Pawlaczyka – Skarbnika Stowarzyszenia Klub Przyrodników

a
…………………………………………,
NIP:
……………………………,
…………………………. (jeśli dotyczy) reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.

REGON:

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE+
oraz środków NFOŚiGW w ramach Projektu nr LIFE13 NAT/PL/000024 (zwanego dalej
projektem).

Umowa jest zawierana w rezultacie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej na
realizację zamówienia nr KP/LIFES_D1/07/2014 na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) na „dostawę oraz montaż
fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000024”
§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i montaż w terenie:
a) Urządzenia rejestrujące wahania poziomu wody w piezometrach wraz z piezometrami – 20
sztuk
b) Kompaktowa, modułowa stacja meterologiczna z transmisją danych GPRS – 1 sztuka
c) Misa ewaporometryczna z rejestratorem danych GP1 – 1 sztuka
d) Lizymetr z systemem pomiaru i rejestracji ilości odcieku – 1 sztuka
e) Zestaw pompowy – 1 sztuka
f) Sonda EC do pomiaru zasolenia w glebie – 1 sztuka
g) Przenośny miernik wieloparametrowy z elektrodami pH, EC, tlenu, Red – Ox i elektrodami
jonoselektywnymi – 1 sztuka
h) Montaż 1 kompletu urządzeń w terenie wraz z zabezpieczeniem (komplet stanowią:
kompaktowa stacja, misa ewaporometryczna, lizymetr i 1 urządzenie rejestrujące wahania
poziomu wody wraz z piezometrem)
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zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i użytkowymi określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy;
§2
Terminy realizacji Umowy

1. Termin dostawy sprzętu odbędzie się nie później niż po 8 tygodniach po dniu podpisania
Umowy.
2. Termin montażu dostarczonego sprzętu zostanie uzgodniony z Zamawiającym i dostosowany do
warunków pogodowych umożliwiających montaż w terenie.
§3
Wykonanie Umowy

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie realizował Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość
wykonania Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą
których wykonuje Umowę, jak za własne działania i zaniechania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.
4. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy, w tym do podpisania protokołu
odbioru:
Dla Klubu Przyrodników:
Imię i Nazwisko: Magdalena Makles
Adres: ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Telefon: 0 508-422-776
Fax: +48 68/382-82-36
e-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com
Dla Wykonawcy:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………..
Adres: ………………………………………………………...
Telefon: ………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………...

5. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną, czytelną i jednoznaczną
dokumentację techniczną niezbędną do łatwego przeprowadzenia transferu wiedzy związanej z
użytkowaniem i funkcjonowaniem zakupionego sprzętu.
6. Wykonawca w czasie montażu sprzętu w terenie przeprowadzi kurs szkoleniowy (instruktaż) dla
pracowników Zamawiającego.
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§4
Wartość Umowy i sposób dokonywania płatności

1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………………………… zł (słownie złotych:
……………………………………………………) z czego:
a. 95% wartości brutto zostanie wypłacone po odbiorze sprzętu,
b. 5% wartości brutto zostanie wypłacona po montażu sprzętu w terenie i przeprowadzeniu
instruktażu.
2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy będzie płatne na podstawie faktury/ rachunku
wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z wyceną przedmiotu umowy wskazaną w ofercie
Wykonawcy (załącznik nr 2).
3. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
odbioru – podpisany po dokonaniu odbioru oraz po montażu sprzętu w terenie.
4. Fakturę lub rachunek Wykonawca doręczy na adres Zamawiającego. Akceptowane będą faktury
/rachunki w wersji elektronicznej dostarczane na adres kp@kp.org.pl.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub sporządzonego rachunku.
6. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
lub rachunku.
7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego, z którego
wypłacone są środki.
§5
Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
a. za przekroczenie terminu wynikającego z §2 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy
opóźnienia w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy;
b. za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu uchybień stwierdzonych przy odbiorze,
w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy;
c. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% wartości Umowy brutto
określonej w §4 ust. 1 Umowy;
d. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 20% wartości Umowy brutto
określonej w §4 ust. 1 Umowy;
2. Należności z tytułu kar umownych będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci na wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację
ciążących na nim płatności.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było
zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w §5
pkt. 6. Umowy, a która miała wpływ na realizację niniejszej Umowy.
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6. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne
podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze
Stron nie mogła zapobiec.
§6
Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 24 miesięcy gwarancji jakości na dostarczony
sprzęt. Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie usterki wynikające z
niedochowania jakości sprzętu opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem
Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć ujawnione wady sprzętu w ciągu 7 dni od daty przekazania
informacji przesłanej drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§7
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
2. Do okoliczności, które nie stanowią zmiany umowy należą:
a. zmiany danych kontaktowych i adresowych Wykonawcy lub Zamawiającego po
wzajemnym poinformowaniu stron Umowy;
b. zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy określonych w § 3 ust. 4.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
a. jeżeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były
niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku
ujawnienia nieznanych uwarunkowań realizacji Umowy, albo w przypadku nietypowych
warunków atmosferycznych, albo nieoczekiwanej zmiany stanowiska stron trzecich
mających wpływ na wykonywanie umowy
b. lub jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na
zmianę.
§8
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
a. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2 pkt 1, po
wyznaczeniu Wykonawcy terminu dodatkowego nie krótszego niż 14 dni i jego
bezskutecznym upływie, lub
b. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy w formie zgodnej z Umową nie będzie
możliwe z powodu działań lub zaniechań po stronie Wykonawcy, lub
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c. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę działań skutkujących zagrożeniem dla mienia
Zamawiającego, również takich które nie naruszają prawa ani innych postanowień Umowy,
2. Odstąpienie od umowy Zamawiający może ograniczyć do wybranych przez siebie części lub
elementów. Wówczas Zamawiający wyceni elementy umowy nie objęte odstąpieniem, i zapłaci za
nie Wykonawcy, biorąc pod uwagę znaczenie tych elementów dla osiągnięcia celów, dla których
zlecił wykonanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zapłata za prace, od których
Zamawiający odstąpił.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w całości, każda ze stron zwróci drugiej stronie wszystko,
co od niej otrzymała w wyniku realizacji umowy.
4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.
§9
Wypowiedzenie Umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
zaistnieniu tych okoliczności.
2. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić także w stosunku do wybranych elementów przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy, oraz kosztów jakie poniósł na poczet wykonania umowy, do
momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy z ww.
powodu.
3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy
Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. W razie wypowiedzenia Umowy, Strony Umowy sporządzają w terminie 7 dni od daty
rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac.
5. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej Stronie.
§ 10
Rozstrzyganie sporów

1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej Umowy sprawy sporne będą załatwiane
polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, właściwym dla
rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11
Porozumiewanie się Stron

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania
niniejszej Umowy pisemnej będą przekazywane faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie.
§ 12
Prawo Umowy

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy – SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta wykonawcy
Umowę sporządziła: Magdalena Makles
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