Załącznik nr 3
Istotne postanowienia umowy
UMOWA nr ......
zawarta w dniu...................................... r. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologiczny- Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099 prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-000-80-40, w imieniu
którego działa:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
.............................................................
zwanym dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie

zabezpieczenia i komputerowej inwentaryzacji pozostałych do zabezpieczenia i zinwentaryzowania
zbioru próbek geologicznych w archiwum NAG w Kielnikach-Przymiłowicach – EZ-244-8/2015
zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 2013 r., Poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot i sposób realizacji
1. Przedmiotem umowy jest uporządkowanie, zabezpieczenie, przygotowanie do oklejania i oklejenie kodami
paskowymi skrzynek oraz komputerowa inwentaryzacja.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) w przypadku skrzynek zniszczonych – przełożenie rdzenia do nowej skrzynki, zeszlifowanie ścianki
czołowej, opisanie bocznej ścianki i górnej krawędzi skrzynki;
2) w przypadku skrzynki w dobrym stanie – zeszlifowanie ścianki czołowej;
3) spis (inwentaryzacja) skrzynek w arkuszu Excel, w tym określenie zawartości procentowej rdzenia
w skrzynce;
4) opatrzenie etykietami z kodami paskowymi zinwentaryzowanych skrzynek z rdzeniami wiertniczymi
i ustawienie ich na regałach.
3. W ramach przedmiotu niniejszej umowy przeznaczono do zinwentaryzowania w archiwum terenowym
NAG zlokalizowanym w Kielnikach–Przymiłowicach (adres: Kielniki k. Częstochowy42-256 Olsztynwoj.
śląskie) ok. 20 tys. skrzynek z rdzeniem (± 10%).
Ilości skrzynek z rdzeniami, o których mowa powyżej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany ilości tychże skrzynek w granicach powyżej lub poniżej 10% od ilości szacunkowych
z powodów podanych w Załącznik nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia).
4. Przedmiot umowy Wykonawca będzie realizować w okresach miesięcznych przy uwzględnieniu, iż
pomieszczenia magazynowe udostępnione będą:
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- w dni „robocze” w godz. od 7:00 do 20:00;
- w dni wolne od pracy w godz. od 7:00 do 15:00.
§ 2. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać od daty zawarcia umowy do 30 listopada
2015 r.– w cyklach miesięcznych o których mowa w § 1 ust. 4 lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia (o której mowa w § 5 ust. 3) w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości lub części osobie trzeciej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy i spełnienia wymagań określonych
w niniejszej umowie, w terminie ustalonym w § 2, oraz do dołożenia najwyższej staranności, jakiej można
oczekiwać od osób zajmujących się profesjonalnie tego typu działalnością przez cały okres realizacji umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny dokument)
– od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 20 000 złotych w zakresie
wykonywania prac geologicznych, ważną na dzień zawarcia umowy oraz zobowiązuje się do jej utrzymania
przez cały czas trwania umowy pod rygorem prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Kopia
polisy stanowi Załącznik nr ..... do niniejszej umowy.
§ 4. Odbiory
1. Po upływie każdego miesiąca Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającemu do odbioru częściowego
wykonane w danym miesiącu prace – ilość zinwentaryzowanych i ustawionych na regale skrzynek. W wyniku
odbioru sporządzany będzie protokół odbioru częściowego na piśmie z podaną ilością zinwentaryzowanych
skrzynek oraz potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania usługi bez zastrzeżeń.
Protokół sporządzony będzie w terminie do 3 dni po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego.
2. W przypadku zastrzeżeń do wykonanej w ramach przedmiotu umowy pracy, w protokole zostaną opisane
ujawnione wady, usterki lub braki oraz zostanie wyznaczony Wykonawcy termin na ich usunięcie.
3. Po wykonaniu całego przedmiotu niniejszej umowy sporządzony zostanie protokół końcowy wykonania
przedmiotu umowy, do sporządzenia którego postanowienia ust. 1,2 powyżej stosuje się odpowiednio.
§5.Wartość przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o cenę jednostkową brutto wynoszącą .......... zł
słownie .............. za wykonanie inwentaryzacji 1 skrzynki rdzeni (niezależnie od jej stanu technicznego) wraz
z oznakowaniem i ustawieniem na regale zgodnie z Formularzem oferty (Załącznik nr.... do niniejszej
umowy).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Suma wartości realizowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych nie może przekroczyć kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia tj. ............ zł brutto (słownie: ........................................................).
§ 6. Warunki płatności
1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy/jego części stanowią
odpowiednio protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego podpisane bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego.
2. Wartość brutto wynagrodzenia za dany miesiąc stanowić będzie iloczyn ilości skrzynek zinwentaryzowanych
(wraz z oznakowaniem ich i ustawieniem na regale) - potwierdzonych co do ilości protokołem odbioru oraz
ceny jednostkowej brutto określonej w §5 ust 1 umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury
z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką podatku VAT.
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4. Należności za wykonanie przedmiotu umowy/jego części, płatne będą przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oryginałem „protokołu
odbioru”, potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy/jego części, na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT upoważnionym do otrzymywania faktur VAT,
posiada nr identyfikacyjny NIP 525-000-80-40.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, upoważnionym do wystawiania faktur VAT,
posiada nr identyfikacyjny ......................................
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji należności wynikających z niniejszej umowy.
§ 7. Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielami Stron są:
- ze strony Zamawiającego:
- ze strony Wykonawcy:
2. Nadzór nad pracami objętymi przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy pełnić będą osoby wskazane
w Załączniku nr ..... do.
3. Przedstawiciele Stron wskazani powyżej są upoważnieni do dokonywana wszelkich czynności faktycznych
związanych z realizacją umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru.
4. Ewentualna zmiana wyżej wskazanych osób w czasie realizacji Umowy, nie wymaga zmiany Umowy,
a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.
§ 8. Kary umowne
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy/jego części bądź w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu
umowy/wartości zamówienia częściowego -za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony dla realizacji
umowy/zamówienia częściowego bądź ustalony w protokole odbioru wyników dla usunięcia tych wad.
2. W przypadku odstąpienia od umowy/jej części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 15% wartości umowy/jej części, od wykonania której odstąpił Wykonawca.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
umowną w wysokości 15% wartości umowy/jej części, od wykonania której odstąpił Zamawiający.

karę

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary
umowne.
§9. Zmiany umowy
1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak istotna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Prawo do zmian umowy:
3.1. Zmiana osób wykazanych w Ofercie jako spełniających wymagany warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, pod rygorem, że dla nowo wskazanych osób Wykonawca złoży
dokumenty, jakie wymagane były w SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
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§10. Pozostałe postanowienia
1. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Powszechny właściwy dla Zamawiającego w Warszawie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

__________________

__________________
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