Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA - WZÓR
zawarta w dniu ................. .w Warszawie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę piłek tenisowych dla Polskiego Związku Tenisowego w trybie
przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Polskim Związkiem Tenisowym z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska nr 4 lok. 10, 00 – 775
Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000052213, NIP: 5262170384, REGON: 000866484,
reprezentowanym przez:
[…]
[…]
zwanym dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................
z siedzibą
.......................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
wyłonionym w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć
Zamawiającemu 53 352 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) sztuk piłek tenisowych
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną przez Wykonawcę
oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie
konieczne do właściwego wykonania swoich obowiązków określonych w umowie oraz
zobowiązuje się do ich wykonania z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną
oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i standardy
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§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć piłki tenisowe Zamawiającemu do dnia 15.12.2017
Miejsca lokalizacji, do których Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piłki tenisowe określa
załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia piłek tenisowych na własny koszt i ryzyko.
Wykonawca dostarczy piłki tenisowe pakowane w kartonach po 72 sztuki w każdym,
zapakowane w taki sposób, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub pogorszeniu podczas transportu
do miejsca dostawy.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest nowy i został dopuszczony
do obrotu i stosowania w krajach UE.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
dostawy.
Niezgodność ilościową dostarczanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest
zgłosić Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady i/lub usterki.
W przypadku reklamacji, określonej w ust. 6 Wykonawca obowiązany jest dostarczyć brakującą
część, usunąć wady bądź wymienić przedmiot umowy, w terminie 5 dni roboczych (z
wyłączaniem sobót), od dnia złożenia reklamacji.
Zamawiający (lub osoby przez niego upoważnione) potwierdzi prawidłowe wykonanie umowy
poprzez podpisanie protokołu odbioru. Za dzień wykonania przedmiotu umowy strony uznają
dzień podpisania przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Przy odbiorze końcowym Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty
gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia w języku
polskim (jeżeli dotyczy).
Oferta stanowi integralną część umowy.
§ 3.
Całkowita wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi ……………… zł (słownie:
………………………………… ) netto, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ….. %
tj. …………………; brutto………………….. zł (słownie: …………………………………).
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 po prawidłowym wykonaniu
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego (lub osoby przez niego
upoważnione) bez zastrzeżeń protokołem odbioru i po dostarczeniu Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy będzie podpisany
przez Zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnione) bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej w
terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy i otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
niniejszej umowy i uwzględnia wszystkie koszty związane z jej wykonaniem przez Wykonawcę.
Miejscem zapłaty wynagrodzenia jest rachunek bankowy Zamawiającego, a za datę zapłaty
wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§ 4.
Wykonawca oświadcza, że dostawy objęte przedmiotem umowy wykona samodzielnie – bez
udziału podwykonawców/przy pomocy następujących podwykonawców*:
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców:
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
Dostawy objęte przedmiotem umowy Wykonawca może powierzyć podwykonawcy po
spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz niniejszej umowie.
Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawców.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były jego własne.
§ 5.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z
niniejszej umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1,
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
3) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia liczonego
od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonej kwoty kar umownych z
płatności należnej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 6.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne
dostarczonych piłek tenisowych.
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w przedmiocie zamówienia i
ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego, jeżeli przedmiot zamówienia:
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie
ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono go w stanie
niekompletnym.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych sprzętu lub do dostarczenia sprzętu
wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
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4. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………….. miesięcznej gwarancji jakości na
dostarczony sprzęt na warunkach kodeksu cywilnego.
5. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji
jakości udzielonej przez producenta potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty
(certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego
dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta,
czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w
rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
6. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych przy specyfikacji rozpoczyna się z dniem
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z jej wykonaniem obciążają Wykonawcę.
8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie
poprawnego użytkowania.
§ 7.
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są :
1) po stronie Zamawiającego :
imię i nazwisko:
Agnieszka Dziedzic
tel.:
533 332663,
faks:
(48-22) 122 12 11;
e-mail:
dziedzic@pzt.pl
2) po stronie Wykonawcy :
imię i nazwisko:
………………...
tel.:
…………………
faks:
…………………
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej
stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.
§ 8.
1. Wszelkie oświadczenia składane przez strony w ramach realizacji niniejszej umowy wymagają
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
§ 9.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,
2) w razie co najmniej dwukrotnego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej
umowy – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10.
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie
o ewentualnych zmianach adresu, na który należy kierować korespondencję. Korespondencję
wysłaną na wskazany w ostatnim powiadomieniu adres uważa się za skutecznie doręczoną.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.
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2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych swoich roszczeń lub zobowiązań
wobec Zamawiającego osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem bez zgody
Zamawiającego.
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, - po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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