ROZDZIAŁ III – WZÓR UMOWY
Umowa nr ………………….
zawarta w dniu …………………. 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy :
1. Muzeum Narodowym w Szczecinie – „Zamawiający”
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin,
reprezentowaną przez:
………………………………
Zwanego dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………
reprezentowaną przez:
zwanego dalej „Wykonawcą”.
§1
Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). w wyniku przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ww. ustawą.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
Dostawa sprzętu oświetleniowego i multimedialnego na potrzeby Wystawy stałej „Centrum
Dialogu Przełomy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych
warunków zamówienia oferta wykonawcy oraz specyfikacje techniczne stanowiące integralne części
niniejszej umowy.
§2
1.

2.
3.

1.
2.
3.

Wartość wynagrodzenia wykonawcy zostaje określona na ………………………… zł brutto (słownie
złotych brutto………………………………………………………………….)
i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze składające się na realizację przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie odpowiada cenie zaproponowanej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w
znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.

§3
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2015 r.
Przedmiot zamówienia zostanie uznany za zrealizowany, jeżeli sprzęt zostanie dostarczony,
i potwierdzony protokołem odbioru.
Koszty ubezpieczenia transportu przedmiotu dostawy jak również odpowiedzialność za
wszelkie szkody jakie Wykonawca może wyrządzić w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód zawarcia
opłaconej polisy OC ubezpieczającą cały zakres zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
wskazana w ofercie oraz na okres nie krótszy niż termin wykonania zamówienia.
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4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się zachować należytą staranności i fachowości we wszystkich
czynnościach związanych z dostawą sprzętu.
O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem, najpóźniej
w na dwa dni przed dniem poprzedzającym dostawę.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie mu przekazane przelewem na rachunek
bankowy przez niego wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru,
potwierdzającym prawidłowe wykonanie zamówienia.

7.

Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia jedną
fakturą częściową i końcową, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia
faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, zakończonego etapu zgodnie z
harmonogramem realizacji, jednak nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

8.

Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Wykonawca winien uzgodnić szczegółowe terminy dostaw i realizacji z wykonawcą wystawy
oraz stosować się do poleceń dotyczących warunków bezpieczeństwa na terenie realizacji.
§4
Wykonawca udziela na przedmiot dostawy gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancji, określające sposób wykonywania
uprawnień z gwarancji.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu
pozostałą dokumentację poszczególnych elementów dostawy, jak również opis metod /
komend oprogramowania , zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, jak również
wszelkie instrukcje obsługi oraz podręczniki użytkownika, certyfikaty, licencje.
Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wyrobów stanowiących przedmiot
umowy,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych
oraz prawnych.
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie,
niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od jej ujawnienia. Za
dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go faksem na nr 91 453 77 04 lub
e-mailem ……………………………..za potwierdzeniem odbioru.
Wady fizyczne Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnianiu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
Przy braku możliwości naprawy w żądanym terminie dostawca zobowiązany jest do
dostarczenia urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie podstawowe,
na czas naprawy oraz uruchomienia urządzenia zastępczego w miejscu uszkodzonego
urządzenia. Maksymalny czas naprawy w takim przypadku wynosi 30 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu
Umowy, w terminie określonym w ust. 8 lub 9 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną
od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują
wady uniemożliwiające eksploatację Przedmiotu Umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na
piśmie wg zasad określonych w ust 8.
Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną
od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na

9.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
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12.
13.

nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy
naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio.
Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.
Wykonawca może dokonać usunięcia wady w Przedmiocie Umowy przez osoby trzecie lub za
ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.
§5

1.

2.
3.

1.

2.

Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą
odpowiedzialność w formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną:
1)
za zwłokę z terminem realizacji przedmiotu zamówienia określonym w § 3 ust. 1 Umowy
w wysokości 5,0 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki
2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia w wysokości 1,0 %
wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
3)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części umowy, od której
wykonania odstąpiono.
4)
za nie przedłożenie Zamawiającemu polisy, o której mowa w § 3 ust 3 w terminie 3 dni
od zawarcia umowy w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień
zwłoki,
5)
za nie udzielenie Zamawiający koniecznych wskazówek i instrukcji przy instalowaniu
przedmiotu dostawy w terminie 3 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o
tym fakcie w wysokości 2,0 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.
§6
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 3 ust. 3 są:
1)
Hanna Podsiadła tel. 797 705 240
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3
ust. 3 są:
1) …………………………………………….
§7

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1.
Oferta Wykonawcy.
2.
SIWZ
§8
1.
2.

3.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, lub
występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych.
Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ustępie 1 oraz 2 powinno nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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4.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.

§ 9
W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto tj. na kwotę …………………………… zł
(słownie:…………………………………………………………..).
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie………………………………….
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania
umowy tj. od dnia podpisania umowy do upływu terminu rękojmi plus 15 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zdoła wykonać dostawy w terminie albo termin wykonania
przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu, Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 14 dni
przed upływem ważności zabezpieczenia przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe
zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji umowy + rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 to Zamawiający będzie
uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia równego kwocie
zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówieni i uznania
przez Zamawiającego wszystkich dostaw za należycie wykonane w protokole
odbioru.
b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu najdłużej
przewidzianego terminu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady
oraz gwarancji jakości.
§ 10

1.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy polegających na:
1)zmianie terminu dostawy w przypadku : działania siły wyższej, braku materiałów,
produktów bądź określonych modeli urządzeń na rynku, konieczności wstrzymania dostawy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. niedostępnością pomieszczeń), konieczności
wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub wykonania prac dodatkowych, niezgodności
dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego(w tym
specyfikacji technicznej) z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji
przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez
Zamawiającego
2) dostarczenia urządzeń /rozwiązań zamiennych o parametrach tych samych bądź zbliżonych
do wskazanych w specyfikacjach technicznych w przypadku braku materiałów , produktów
bądź określonych modeli urządzeń na rynku, błędów w specyfikacjach technicznych,
konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa
3) utraty lub nie uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego
Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,. W
takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w
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3.

rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3
Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
§ 11

1.

2.

3.

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………….

……………………………………………………….
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