Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR
UMOWA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR ..................

pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pile, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 76, 64-920 Piła,
NIP 764-254-51-76, reprezentowanym przez:
..........................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...........................................................
z siedzibą …................................................................................
posiadającym NIP.............................................. REGON …................................ wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego nr …............... w Sądzie …..................... lub wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej w …......................... pod nr …........................ dnia …....................
reprezentowanym przez:
..........................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579ze zm.)
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: zakup, dostawa, montaż, konfiguracja systemu poprawnie działającego
ekranu LED (telebimu) wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem. oraz wykonanie
podkonstrukcji do podwieszenia w/w ekranu na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSIR w Pile.
Ustawienie oraz obsługę w/w ekranu LED na imprezie sportowej „Transmisja meczów piłki nożnej
Mundial 2018 oraz zapewnienie sygnału TV do transmisji w okresie od 14-06-2018 do 15-07-2018r
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić ekran LED (telebim) o parametrach
zgodnych z opisem zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
zapisami SIWZ , Ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną
część niniejszej umowy.Wymienione dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające.
4. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w kwestii dotyczącej
ewentualnego rozkładania, składania oraz magazynowania ekranu LED.
5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (wraz z dowodem opłacenia
należnych składek) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 300 000
zł.
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
zapłacenia wszystkich należnych składek i przesłania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zawarcia aneksu
do umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej, gwarantującej ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji
zamówienia.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego własnym staraniem i
na własny koszt.
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2. Wykonawca musi posiadać odpowiedni wykwalifikowany personel, przeznaczony do wykonania
zamówienia.
3. Wykonawca udzieli minimum …....miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonaną
usługę, liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
corocznych przeglądów serwisowo- konserwacyjnych Telebimu w celu zachowania udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca zapewni bezpłatną asystę i wsparcie techniczne w okresie gwarancji,
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Usunięcia wady, awarii, usterki i nieprawidłowości w terminie do 24h licząc od momentu jej
zgłoszenia. Zgłoszenie wady, awarii, usterki i nieprawidłowości może odbyć się drogą mailową lub
telefoniczną na adresy i numery podane w umowie,
2) Dokonania naprawy w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia,
3) Wymiany elementu na nowy w przypadku trzykrotnej wady, awarii, usterki lub nieprawidłowości tego
samego elementu w okresie gwarancji.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia telefonicznej pomocy technicznej podczas całego okresu
gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
7. Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wszystkie diody pochodzą od tego samego producenta i są tej
samej klasy jakościowej. Wykonawca oświadczenie w tej sprawie złoży na dzień protokolarnego odbioru
prac.
8. Wykonawca przed odbiorem końcowym dokona testowego uruchomienia całego systemu wraz z
przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób, w zakresie obsługi systemu zarządzającego
oraz poszczególnych urządzeń.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymaganą prawem licencję na oprogramowanie komputerowe,
10. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED oraz instrukcję obsługi
poszczególnych elementów systemu w języku polskim,
11. Wykonawca zapewni nieodpłatne miejsce na magazynowanie wyżej
zlokalizowanego na terenie miasta Piły przez okres 36 miesięcy,

wymienionego sprzętu

12 Wykonawca zapewnieni obsługę na ww. sprzęcie 18-ciu Eventów multimedialnych (1 evant = 1 dzień) w
ciągu 36 miesięcy organizowanych na terenie miasta Piły wraz z dostarczeniem konstrukcji odpowiedniej
dla wielkości ekranu przez okres 36 miesięcy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy z najwyższą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz zaleceń Zamawiającego.
14. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego towaru, że towar jest kompletny, wolny od
wad fizycznych i prawnych, że jest dopuszczony do obrotu na terenie RP, że jest dobrej jakości, że
odpowiada właściwościom określonym w ofercie oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest towar, a także że towar nie jest przedmiotem zabezpieczenia.
15. Za towar kompletny rozumie się także produkty wyposażone w niezbędne elementy mocujące i inne
uzależnione od rodzaju produktu i warunkujące jego prawidłowe działanie.
16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały wyłącznie producentów wskazanych w ofercie
posiadające wszystkie wymagane prawem certyfikaty.
17. Naruszenie powyższych zasad daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
18. Wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą muszą być sporządzone w języku polskim.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zapisami
określonymi w DTR, przekazanej mu najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
2. Zamawiający będzie oddelegowywał do obsługi ekranu tylko przeszkolony przez Wykonawcę personel.
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3. Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy każdą zauważoną wadę, awarię, usterkę lub
nieprawidłowość w funkcjonowaniu przedmiotu zamówienia w sposób określony w § 2 punkcie 5 ppkt 1).
powyżej.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy,
b) terminowej zapłaty wynagrodzenia.
c) współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim to będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy.
§4
Odbior przedmiotu umowy
1. Poprzez odbiór rozumie się montaż kompletnego przedmiotu zamówienia wykonany przez Wykonawcę na
terenie wskazanym przez Zamawiającego, a znajującej się w miejscowości Piła.
2. Wykonawca ponosi koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia oraz rozładunku i montażu i
uruchomienia ekranu LED z osprzętem i oprogramowaniem w Miejscu Dostawy.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości rozpoczęcia odbioru pisemnie lub faxem wysłanym
na nr (067) 213 27 76.
4. Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w której skład wejdą przedstawiciele Zamawiającego oraz
przedstawiciel Wykonawcy.
5. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone protokołem odbioru.
6. Z czynności odbioru Strony sporządzą pisemny protokół, w którym oznaczą datę oraz miejsce
dostarczenia przedmiotu umowy, a także wskażą rodzajowo dostarczony towar. Protokół zostanie
podpisany przez obie strony umowy lub osoby przez nie upoważnione.
7. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzona niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi
w Umowie oraz załącznikami do niej, wówczas Zamawiający, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych i dochodzenia odszkodowania, jest uprawniony, wedle własnego wyboru do:
1) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w umowie nadaje się do usunięcia
– odmowy odbioru do czasu usunięcia niezgodności;
2) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w umowie polega na
niekompletności przedmiotu odbioru–przyjęcia świadczenia w zakresie zgodnym z wymaganymi
określonymi w umowie i naliczenia kary umownej za zwłokę;
3) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w umowie stanowi wadę (lub
wady), która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstąpienia od umowy w zakresie całości lub części przedmiotu umowy; odstąpienie to będzie
uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy;albo
b) wykonania na koszt Wykonawcy dostaw i usług objętych Przedmiotem Umowy tw. Wykonanie
zastępcze.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na
wartość netto:..............................................................................PLN
podatek VAT:

% w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN
(słownie: ……………................................................................................……………)
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2. Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy,
nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie.
3. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
4. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego Zamawiający może potrącać z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie roszczenia przysługujące Zamawiającemu na podstawie Umowy, w
szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
koszty wykonania zastępczego itp.
5. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do (wpisać z
oferty odpowiednio ilość dni) ……...dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT.
Płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile

NIP 764-254-51-76.

Należność płatna będzie jednorazowo w terminie o którym mowa w ust. 5 po zatwierdzeniu przez
Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje wyleasingowania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi
Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c.
8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
9. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy wezwania.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem
żądania, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
12. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie
zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
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15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie obejmować
wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług.
16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
18. W przypadku, gdy Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności
bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona
przez Zamawiającego Wykonawcy.
19. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac przez Wykonawcę oraz o zrzeczeniu się przez
Podwykonawców wszelkich roszczeń względem Zamawiającego z tytułu realizacji podwykonawstwa na
przedmiotowej inwestycji..
20. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie Podwykonawców którzy:
a)

zawarli z Wykonawcą, Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo na wykonanie części prac służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy
albo

b) zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy.
§6
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin realizacji umowy ustala się do dnia …...................2018 r.
2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy przed upływem okresu wskazanego w ust.
1 bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca narusza jej postanowienia, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców przedmiot zamówienia jest zobowiązany zawrzeć z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Po podpisaniu umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu – w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia - kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy z
Podwykonawcą z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto przekazać Zamawiającemu kopię każdej kolejnej umowy lub
aneksu, podpisanych z tymi samymi Podwykonawcami.
4. Umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcą musi być tożsama z postanowieniami niniejszej
umowy.
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5. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej:
1) zakres prac zleconych Podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia za powierzoną pracę, (wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego
zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy),
3) termin wykonania powierzonego zakresu czynności,
4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy czynności.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów z
Podwykonawcami, w szczególności jest w pełni odpowiedzialny za całkowitą zapłatę wynagrodzenia
Podwykonawcom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich warunków umowy przez
Podwykonawców.
§8
Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę
1. Przedstawicielem do kontaktów ze strony Zamawiającego jest – …………………………………………..
2. Przedstawicielem do kontaktów ze strony Wykonawcy jest .........................................................
§9
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przez niego przedmiot
Umowy lub jego części są niezgodne z Umową, w szczególności zaś mają wady zmniejszające jego
wartość lub użyteczność nie nadają się do celu, któremu ma służyć przedmiot Umowy, lub zostały
wykonane sprzecznie z Umową. Odpowiedzialność ta dotyczy wad, w tym Wad Istotnych, stwierdzonych
zarówno w trakcie odbioru robót, jak również powstałych lub stwierdzonych po danym odbiorze.
2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad, w przedmiocie Umowy lub jego części,
Zamawiający może żądać ich niezwłocznego usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
jednakże nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 21 dni.
3. W przypadku nieusunięcia wad, w wyznaczonym terminie, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia
kar umownych, wstrzymać zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy do momentu ich
usunięcia. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje, odmawia wykonania lub nienależycie wykonuje obowiązki
wynikające z rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzyć je
podmiotowi trzeciemu lub uczynić to we własnym zakresie (zastępcze wykonanie). Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa zastępczego wykonania po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 7 dni, na usunięcie wad lub wykonanie innych
obowiązków.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy, licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, zastosowane materiały I dostarczone
urządzenia na okres …………… miesięcy, licząc od dnia podpisania odbioru końcowego przedmiotu
Umowy. Wyjatek stanowi oprogramowanie, na które Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi (gwarancji),
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji). Okres
gwarancji i rękojmi za wady zostaje przedłużony o czas naprawy.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej lub rękojmi,
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko (odpowiedzialność)
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
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10. Działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane będą środkami i na koszt
Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp.
11. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności
naprawy poza siedzibą, dostarczone zostanie urządzenie zastępcze o parametrach takich samych jak
urządzenie naprawiane.
12. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi nie więcej niż 24 godziny.
13. Czas usunięcia wad wynosi nie więcej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia – przy dłuższym okresie
dostarczone zostanie urządzenie zastępcze, o porównywalnych parametrach.
14. W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, dostawca
wymieni całe urządzenie na nowe. Wykonawca na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji na zasadach określonych w
niniejszej Umowie.
15. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może żądać naprawienia szkody z
powodu istnienia wady chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
16. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, nie później niż jeden miesiąc po jej ujawnieniu
pismem, faksem lub mailem, umożliwiając Wykonawcy oględziny z 3 dniowym wyprzedzeniem.
17. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ….................................... zł
(słownie........................ zł) w formie....................................................
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
a) 70 % zabezpieczenia tj. .....................PLN (słownie: ......... zł .), Zamawiający zwróci wykonawcy
w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu bezusterjowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości ustalonego
zabezpieczenia, tj. ...........PLN (słownie: ......... zł ), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana taka wymaga akceptacji
Zamawiającego.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
Umowy:
a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, jednak nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wszelkich wad i usterek - w wysokości 0,3% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, jednak nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,
c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i nieprawidłowości w okresie gwarancji i rękojmi w terminie,
- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jednak nie więcej niż 20% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
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2. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrącenie odpowiedniej
kwoty z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podjęciu decyzji o dokonaniu potrącenia z podaniem wyliczenia wysokości kary. W przypadku braku
możliwości potrącenia, kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wezwania
przez Zamawiającego do ich zapłaty.
3. Niezależnie od kar umownych, określonych w ust. 1 powyżej, za odstąpienie od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary w kwocie
odpowiadającej 20% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnej wysokości z tytułu szkody, jaką poniesie Zamawiający w
przypadku błędów Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z jego winy, Wykonawcy przysługuje kara
umowna w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość
zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 12
Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację przedmiotu umowy, a przerwa ta
trwa dłużej niż 10 dni - w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o przerwie
w realizacji przedmiotu umowy;
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy tj. faktycznego wykonania umowy;
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub uzasadnionymi
wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej
okoliczności;
4) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek
o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach
ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2015, poz. 233 ze zm).
z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji – w terminie 30 dni
od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych zdarzeniach i nie później niż 60 dni
od dnia zaistnienia tych zdarzeń.
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić,
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
§ 13
Zmiany warunków umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu,
z zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy w przypadku:
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a) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej itp.,
b) zmianę terminu realizacji zamówienia,
c) zmniejszenia zakresu dostaw stanowiących przedmiot umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
d) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę, tj.:
- siły wyższej,
- zawieszenia dostaw przez Zamawiającego.
3. Zmiana terminu może wystąpić wyłącznie o czas trwania i czas usunięcia skutków działania ww. czynników.
4. Strony umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć niezależnych od Wykonawcy, przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz działania siły wyższej.
5. Strony umowy mogą wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 4, nie później niż w terminie 14 dni od
zaistnienia powyższych okoliczności.
6. Ciężar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn niezachowania terminów spoczywa na Stronie umowy
wnioskującej o zmianę.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 2 muszą zostać sporządzone w formie aneksu do umowy
8. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:
a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz
z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.
b) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego
i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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