Postępowanie nr ……………………….

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy nr ……………………..
zawartej w Warszawie w dniu ………………………… pomiędzy Miastem Stołecznym WarszawaZespołem Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 01-044 Warszawa NIP 527 102 11 75
reprezentowanym przez Dyrektora: Grażynę Dobrzyńską-Klepacz, działającego na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-0052/3687/2011 z dnia 19.08.2011r.
Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………..……………………………………………....………………
………………………………………………………………………………………………………
nazwa i siedziba firmy
……………………………………………………….…………………….………..…...………….
reprezentowanym przez (w przypadku spółek):
………………………………………………………………………………………….…………….
REGON - …………..…..….., NIP – ……………..………., KRS - ………………………………
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na „Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni
zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych” zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).

1.
2.

§1
Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż - „Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i
pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”.
Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zakresie i na
zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treścią oferty
Wykonawcy z dnia …………………………….

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia nie później
niż do dnia: …………………..
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Koszty załadunku
i rozładunku przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
3. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu (w tym z winy przewoźnika) odpowiada
Wykonawca.
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4. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie
Zamawiającego.
5. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru,
zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Wykrycie wad lub usterek przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru stanowi podstawę do
odmowy jego przyjęcia. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni do wymiany wadliwego
asortymentu przedmiotu zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie
zgodne ze złożoną ofertą oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy w wysokości:
netto ………………….…… zł (słownie: ………..………………………………………….
………………………………/100), tj. brutto ……………….............. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………../100)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie należności
Wykonawcy wynikające z prawidłowej realizacji niniejszej umowy powstałe w okresie jej
obowiązywania i nie podlega zmianie.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za realizację umowy przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura VAT zawierała będzie m.in.
nr rachunku bankowego Wykonawcy.
Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w dniu dostawy.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa
w § 2 ust. 5 niniejszej umowy
§5
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz załączniku do niniejszej umowy.
Gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy urządzeń zarówno wyprodukowane i
naprawiane przez Wykonawcę, jak również nabyte oraz naprawiane przez kooperantów.
Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego, o którym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca rozpatrzy „protokół reklamacji” w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty
jego otrzymania.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym asortymencie
przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) przedłuży termin gwarancji o czas w ciągu, którego wskutek niesprawności urządzeń
Zamawiający nie mógł z nich korzystać;
b) zobowiązuje się w terminie 7 dni od otrzymania „protokołu reklamacji” wysłać
grupę serwisową do siedziby Zamawiającego;
c) wymieni wadliwy asortyment przedmiotu zamówienia na nowy w terminie do 30 dni
licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”.
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6.
7.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

Koszty usunięcia wad asortymentu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji oraz koszty
transportu z tym związane ponosi Wykonawca.
Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza urządzenia wydrukowaną kartę gwarancyjną
oraz instrukcję w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi.
§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,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w wypadku nieterminowej realizacji umowy, niezgodności cen na fakturze
z cenami określonymi umową, a także naruszeniem norm jakościowych określonych
w umowie. Rozwiązanie umowy w tych przypadkach następuje z dniem powiadomienia
Wykonawcy, o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
 10% sumy kwot brutto, o których mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpił od umowy,
a odstąpienie spowodowane jest okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca;
 10% sumy kwot brutto, o których mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający rozwiąże umowę na
podstawie § 6 ust. 2,
 1% sumy kwot brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dni, o których mowa w § 2 ust. 1.
Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej przez
Zamawiającego szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia brutto przez m.st.
Warszawa.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie może się zwolnić od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem
okoliczności, za które odpowiadają jego kooperanci.
§8
Wszelkie zawiadomienia oraz inne wiadomości przekazywane pomiędzy Stronami
w związku z niniejszą umową powinny mieć formę pisemną i będą dostarczane osobiście lub
listem poleconym na podane poniżej adresy:
Zamawiający: Zespół Szkół Fototechnicznych
Ul. Spokojna 13,
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01-044 Warszawa
Wykonawca: …………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania na piśmie o wszelkich zmianach
adresowych pod rygorem skutecznego doręczenia pism na adres podany powyżej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

§9
Umowę niniejszą zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia
………………………………. (dzień dostawy).
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dokonywane z zachowaniem wymogów określonych w art. 144 ustawy PZP.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014.782), która podlega udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy (ew. z zastrzeżeniem ust. 2). Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
udostępnieniu, o którym mowa nie będą podlegały informacje stanowiące informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego
i dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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