Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

§1
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt.
6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa następującego sprzętu:

1.
C1

Zakup certyfikowanych linii (włókien) optycznych o różnych długościach
(wzorców długości)

C2

Zakup 4 szt. reflektometrów wzorcowych

C3

Zakup 4 szt. mierników mocy, źródeł światła i mierników tłumienia

C4

Zakup komory laminarnej wraz z interferometrem do oceny jakości złącza (szt.
1)

C5

Zakup zestawu – rozszerzenie do systemu kalibracji o moduł weryfikacji
reflektometrów wielomodowych (szt. 1)

C6

Zakup analizatora widma optycznego

C7

Usługa uruchomienia aparatury wraz z instruktażem

Szczegółowa specyfikacja sprzętu została opisana w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do
niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć Zamawiającemu sprzęt oraz
zapewnić Gwarancję na dostarczony Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami Producenta, na okres
wskazany w Zapytaniu Ofertowym.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach umowy:
1) jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,
3) jest w pełni zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, a także spełnia
wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzić
instruktaż w terminie do dn. 23.04.2018r.
2. W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie
dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. od 8.30 do 16.30 z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu: karty gwarancyjne
wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim, instrukcje użytkowania w
języku polskim lub angielskim.
4. Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w siedzibie Zamawiającego
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez
Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu.
6. Jeżeli dostarczony sprzęt będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie
spełniał wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca:
a. odbierze dostarczony sprzęt z siedziby Zamawiającego na swój koszt i wymieni na nowy, wolny
od wad i zgodne ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym
następującym po dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
b. zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1.
7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy w części lub w całości.
§4
Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być
kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
1) dla Zamawiającego:
2) dla Wykonawcy:

§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu sprzedaży oraz dostawy sprzętu oraz przeprowadzenia
instruktażu wynagrodzenie, w wysokości: …… zł brutto (słownie: ….…), zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik do umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu przez
Zamawiającego sprzętu . Płatność zastanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w
fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury, o której mowa w ust. 2, specyfikację techniczną
(zawierająca co najmniej nazwę model producenta, ilość cenę jednostkową).
4. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1. W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą,
bez wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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a) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia w dostawie,
b) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
c) w przypadku nieużyczenia w ramach gwarancji sprzętu o parametrach nie gorszych niż naprawiany
w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień roboczy, w wysokości 1% kwoty brutto, o której
mowa w § 5 ust. 1,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi
ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji
umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części
3) Wykonawca nie dokonał dostawy w terminie uzgodnionym przez Strony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części.
3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz.
§ 10
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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1.

2.

3.
4.

§ 12
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy.
Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji projektu.
Integralna częścią umowy są następujące załączniki:
a.
Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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