Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy: JCK/ZP/1/2015
PROJEKT
UMOWA nr JCK/ZP/1/2015
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……..….. r. po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907. z późn. zm.)
pomiędzy:
Jeleniogórskim Centrum Kultury, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60, posiadającym
numer identyfikacyjny NIP 611-24-27-913 i Regon 231095817,
zwanym dalej „Zamawiającym” ,
reprezentowanym przez :
Dyrektora
Jarosława Gromadzkiego
z kontrasygnatą
Głównego Księgowego
Małgorzaty Figacz
z jednej strony,
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
posiadającym numer identyfikacyjny NIP............................, Regon.............................,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, o treści następującej :
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

2.

Przedmiotem Umowy jest
dostawa
sprzętu nagłośnieniowego i
oświetleniowego na potrzeby Jeleniogórskiego Centrum Kultury w
Jeleniej Górze, do siedziby Zamawiającego – ul. Bankowa 28/30, 58-500
Jelenia Góra. Szczegółowy zakres dostawy określa opis przedmiotu
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przedmiotowego postępowania i jest integralną częścią niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy obejmuje również:
1.1 Dostawę systemu do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem,
zamontowaniem i zainstalowaniem we wskazanym pomieszczeniu,
uruchomieniem, zestrojeniem i przetestowaniem.
1.2 Przeszkolenie 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie obsługi sprzętu.
1.3 Bezpłatny serwis przez pełny okres trwania gwarancji.
1.4 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dostawę na okres zgodny
z gwarancją udzielaną przez producenta, minimum 24 miesiące (tj. całość
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ) licząc od daty potwierdzonego

protokółem odbioru końcowego przejęcia przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
§2
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.

Strony ustalają, iż dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego oraz jego zainstalowanie, uruchomienie, zestrojenie
i przetestowanie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu 4 osób wskazanych
przez
Zamawiającego,
przekazanie
Zamawiającemu
dokumentów
gwarancyjnych sprzętu oraz instrukcji obsługi nastąpi w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn
niezawinionych i niezależnych od wykonawcy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w godzinach uzgodnionych
przez Strony umowy.
§3
ZASADY ODBIORU ZAMÓWIENIA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Strony ustalają, że za zakończenie realizacji zamówienia uważać będą
zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia, tj. dostawę sprzętu, jego
zainstalowanie, uruchomienie, zestrojenie i przetestowanie, przeszkolenie w
zakresie obsługi sprzętu 4 osób wskazanych przez Zamawiającego,
przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych sprzętu oraz
instrukcji obsługi (podręcznika użytkowania sprzętu). W/w. przedmiot
zamówienia zrealizowany zostanie w całości w terminie określonym w §2
umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie odebrane przez Zamawiającego,
a przyjęcie potwierdzone protokołem odbioru.
Wykonawca telefonicznie na numer 75 64 23 880-881 lub drogą elektroniczną
na adres email jck@jck.pl zawiadomi Zamawiającego o gotowości do
przekazania przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3
dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia.
W przypadku wystąpienia usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru,
potwierdzonych protokołem, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. W
przypadku nieusunięcia usterek lub wad przez Wykonawcę w wyznaczonym
terminie Zamawiający powierzy ich usunięcie innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Za ostateczny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się
datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez
Zamawiającego, tj. po zakończeniu wszystkich czynności opisanych w pkt. 1.
Nie przystąpienie jednej ze stron do odbioru przedmiotu umowy upoważnia
drugą stronę do sporządzenia protokołu odbioru jednostronnie z mocą wiążącą.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY i WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………, wynosi:
netto
.…………………….. zł (słownie: …………………….………………………….. zł).
+ podatek VAT ….. %
.…………………….. zł (słownie: …………………….………………………….. zł).
co daje łącznie brutto
.…………………….. zł (słownie: …………………….………………………….. zł).

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Wynagrodzenie określone w pkt. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za realizację przedmiotu umowy tj.
dostawę
sprzętu,
jego
zainstalowanie,
uruchomienie,
zestrojenie
i przetestowanie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu 4 osób wskazanych
przez
Zamawiającego,
przekazanie
Zamawiającemu
dokumentów
gwarancyjnych sprzętu oraz instrukcji obsługi (podręcznika użytkownika
sprzętu), wszelkie inne koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności
koszty materiałów, robocizny, transportu, montażu.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny.
Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie
wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie wartości zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę po spełnieniu wszystkich wymogów opisanych
umową na podstawie protokołu końcowego odbioru dostawy. Dokumentem
stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru
końcowego dostawy obejmujący całość zamówienia, podpisany bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Zapłata za wykonanie dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT przelewem w
ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI, REKLAMACJI

1.

2.

Wykonawca zapewnia, że zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy,
nieużywany i zostanie dostarczony do Zamawiającego w fabrycznie
zamkniętych opakowaniach.
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot
zamówienia na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta,
minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru końcowego związanego

z przejęciem przedmiotu zamówienia w posiadanie przez Zamawiającego
i przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne.
3.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji,
o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie, a zakończony
dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też
usterek.
4.
Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnienia wynikające z instytucji
rękojmi w czasie trwania gwarancji i przez okres 3 miesięcy po upływie terminu
gwarancji.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy, sprzętu w którym
stwierdzono wady fabryczne podczas montażu systemu.
6.
Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewnia transport wadliwego
przedmiotu umowy na własny koszt.
7.
Jeżeli w wyniku 4 napraw zgłoszonych wad w okresie gwarancyjnym, przedmiot
umowy nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia fabrycznie nowego przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie
30 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy
wykazuje wady. Zawiadomienie winno być wysłane listem poleconym.
Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno
powtarzającymi lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy
przedmiotu umowy lub jego wymiany na wolny od wad na warunkach
określonych powyżej.
9.
Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu dotyczącego
wykrytych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i podjęcia
działań zmierzających do ich usunięcia w ciągu 120 godzin od powiadomienia.
10. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia w ramach realizacji
przedmiotowego zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego przeglądu
gwarancyjnego wykonywanego jeden raz w roku w całym okresie gwarancji.
11. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawy części zamiennych
do przedmiotu zamówienia przez cały okres jego eksploatacji, nie krócej jednak
niż 7 lat od upływu gwarancji. Czas dostępu do serwisu nie dłuższy niż 24
godziny.
§6
KARY UMOWNE
1.
2.

Strony postanawiają, że w przypadku naruszenia zapisów niniejszej umowy
formą odszkodowania będą finansowe kary umowne.
Ustala się kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy w następującej wysokości,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1.1 Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego §4 umowy za każdy dzień
opóźnienia;
1.2 Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w §4 umowy;

3.

4.
5.

1.3 Za zwłokę w usunięciu wad i usterek przez Wykonawcę – w wysokości
0,2% wynagrodzenia określonego w §4 umowy za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.
W przypadku, gdy zapłacona kara umowna nie rekompensuje poniesionej
szkody - Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w §4 umowy.
Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.

3.

4.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn
niezależnych od niego, w szczególności gdy:
1.1 Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
1.2 Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy,
1.3 Wykonawca spóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni.
1.4 Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej nie
wskazanej w ofercie
Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu
cywilnego może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy art. 145 ust. 1 Pzp. z
uwzględnieniem treści art. 145 ust. 2 ustawy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W chwili odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest podać
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstąpienia od umowy strony zwrócą sobie dotychczasowe
świadczenia,
tzn.
Wykonawca
zwróci
Zamawiającemu
otrzymane
wynagrodzenie, a Zamawiający zwróci Wykonawcy dostarczony sprzęt.
§8
KOORDYNACJA

1.

2.
3.

Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu umowy są:
ze strony Zamawiającego – Pan Łukasz Rzemiński – tel. 75 64 23 880 … 881.,
ze strony Wykonawcy – ……………………………………………...……………... .
Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych
w pkt. 1
W przypadku zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strona, która
dokonała zmiany, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą
Stronę.
§9
ODNIESIENIA PRAWNE

1.

Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
– pod rygorem nieważności.

2.
3.
4.
5.

Zmiana istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest niemożliwa.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem treści ust.2 jest nieważna z mocy
przepisów art. 144 Pzp.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe podczas wykonywania niniejszej umowy Strony będą
rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
ZAŁĄCZNIKI i EGZEMPLARZE UMOWY

1.

2.

Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki:
1.1 Opis przedmiotu zamówienia – (załącznik nr 1 do SIWZ)
1.2 Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. . (załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ)
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z
których jeden egzemplarz jest dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

