Załącznik do oferty

Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych
warunków złożonej oferty i SIWZ.
Zawarta w dniu …………….. r. w Krakowie z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Wydział
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………....
zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ
a
1.……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ
§1
1.Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie wydania monografii
pt. Ocena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy
obrazu.
2.Szczegółowy zakres prac, zwany dalej przedmiotem umowy jest określony w opisie przedmiotu
zamówienia SIWZ.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć materiały, o których mowa w § 1 Zleceniobiorcy do 5 dni od
daty podpisania umowy.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do ...... dni od daty zawarcia umowy.
3. Druk realizowany będzie na materiałach własnych Zleceniobiorcy i w jego własnym zakresie.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony asortyment na koszt własny.
5. Usługa objęta niniejszą umową zostanie wykonana w imieniu Zleceniobiorcy przez następującą

osobę:
a) ………………..
b) ………………..
c) ……………….
§3
1.Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na kwotę ...........................
(słownie....................................................................................).
2.Do powyższej kwoty Sprzedawca doliczy podatek VAT w wysokości ................................ (słownie:
...................................................................................).
3.Cena brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 wynosi ……………………
(słownie:…………………………………………………………).
4. Cena brutto za wydanie 1 egzemplarza wynosi: ...........................
5. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za przedmiot
zamówienia, jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty
związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek,
wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania przedmiotu umowy.
§4
1.Należność za usługę będzie uregulowana przez Zleceniodawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania
faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę po zatwierdzeniu poprawnego wykonania przedmiotu umowy.
2.Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Zleceniobiorcy.
3.Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
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4.W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć Zleceniodawcy
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% jego wartości, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia, w którym zlecenie miało być wykonane;
b)z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn występujących po stronie Zleceniobiorcy wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.3.
3. Zleceniodawca może potrącić Zleceniobiorcy kary umowne odliczając je od kwoty wystawionej na
fakturze VAT.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Zleceniobiorcy
w następującym zakresie:
a)terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
- epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową,
strajkiem lub stanem wyjątkowym,
- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie dostawy
- trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych
towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron umowy,
- następstwem okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub przeszkodami dającymi się przypisać
Zleceniodawcy,
- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
b)wysokości wynagrodzenia w przypadku:
zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
c)powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych
podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej
części zamówienia.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Zleceniobiorcy.
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Za Zleceniodawcę

Za Zleceniobiorcę

