Dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem multimedialnym, oraz dostawa
mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki

ZAŁĄCZNIK NR 8.1. do SIWZ

Numer referencyjny: AD.381.2.2017

WZÓR UMOWY (DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA)
zawarta w dniu …………….……..……… 2017 r. w Opolu, pomiędzy:
Narodowym Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu 45-082 Opole, ul. Piastowska 14a, NIP 754 10 19 285,
REGON 530556075, reprezentowanym przez Pana Rafała Poliwodę – Dyrektora, przy kontrasygnacie Pani Ireny
Marszałek – Głównego Księgowego, zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………..………………………………, zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp – została zawarta umowa o następującej treści:
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§1
[Przedmiot Umowy]
Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie, programowanie, kalibracja oraz strojenie
fabrycznie nowych urządzeń systemu nagłośnieniowego, zwanych dalej również wyposażeniem, na potrzeby Sali
kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń
z użyciem dostarczonego wyposażenia, co nastąpi w siedzibie Zamawiającego;
2) serwis gwarancyjny wyposażenia;
3) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji technicznej w języku polskim, takich jak: pełna instrukcja
obsługi urządzeń, atesty, karty gwarancyjne.
Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy zawierająca
specyfikację techniczną (opisem) wyposażenia.
Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej
zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
§2
[Zobowiązania Wykonawcy]
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, a w szczególności odpowiada za
jakość i terminowość wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) dostarczenia wyposażenie własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego przy
ul Piastowskiej 14a w Opolu;
2) powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy wyposażenia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
3) montażu i instalacji wyposażenia w siedzibie Zamawiającego;
4) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego (2 osoby) w zakresu obsługi, użytkowania
i konserwacji wyposażenia;
5) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów w języku polskim, m.in. pełnej instrukcji obsługi
poszczególnych elementów, atestów, kart gwarancyjnych.
6) udzielenia gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie oraz wykonania serwisu gwarancyjnego na
dostarczone wyposażenie w razie zgłoszenia usterki.
Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, nieserwisowane
i oryginalnie zapakowane przez producenta.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.
Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca winien mieć na uwadze fakt, że miejsce wykonania zamówienia jest
w trakcie przebudowy i konieczna będzie ewentualna kooperacja i koordynacja harmonogramu prac pomiędzy
Wykonawcą a wykonawcą Sali Kameralnej, w zakresie obejmującym realizację przedmiotu niniejszej umowy.
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§3
[Termin wykonania Umowy]
Dostawa i montaż wyposażenia oraz przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania
umowy.
Zamawiający może zmienić (wydłużyć) termin wykonania umowy o jakim mowa w § 3 ust. 1 maksymalnie o 30 dni,
w sytuacji w której wykonanie umowy w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, będzie niemożliwe
wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności w sytuacji w której
w umówionym terminie nie zostaną zakończone prace budowlano-remontowe prowadzone w Sali Kameralnej,
o której mowa w § 1 ust. 1, których to wykonanie niezbędne jest do przeprowadzenia przez Wykonawcę prac
montażowych i instalacyjnych urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować wymaganą dostawę i powiadomić o niej pisemnie, faxem lub drogą
elektroniczną (e-mail) Zamawiającego, w terminie na co najmniej 2 dni robocze od terminu planowanej dostawy.
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy we wskazanym przez Wykonawcę terminie, z przyczyn, o których
mowa w § 3 ust. 2.
Montaż, instalacja oraz szkolenie personelu Zamawiającego będą prowadzone w terminach ustalonych
z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż 10 dni od dnia dostawy wyposażenia. Termin ten może ulec
wydłużeniu z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 2.
Jako dzień zakończenia realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez
zastrzeżeń.
§4
[Zasady odbioru]
Zakończenie realizacji i przekazanie przedmiotu zamówienia stwierdzone będzie protokołem odbioru końcowego
podpisanym przez przedstawicieli obu stron, po przeprowadzeniu czynności odbiorowych przez Zamawiającego.
Strony protokołem odbioru końcowego potwierdzają wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy
wynikających z niniejszej umowy, w tym przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego, oraz że
dostarczone urządzenia są sprawne i wolne od wad.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie
wstrzymania odbioru do czasu ich usunięcia. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół niezgodności,
w którym określi stwierdzone wady i wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie.
Po usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ich usunięcie i tym samym potwierdza
gotowość do dalszego odbioru przedmiotu zamówienia.
§5
[Wynagrodzenie i zasady płatności]
Łączne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu niniejszej umowy, wynikające ze złożonej
oferty, wynosi ………………...……. zł brutto (słownie …………………………….…………………… zł), tj. …………………. zł netto
(słownie ……………………..……………… zł) plus należny podatek VAT …………….. zł (słownie ……………………..……….… zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wynikające z niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej, w tym koszty dostawy, serwisu gwarancyjnego,
montażu i instalacji, szkolenia personelu Zamawiającego, także wszelkie inne prace i świadczenia niezbędne do
prawidłowej realizacji umowy.
Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany przez przedstawicieli obu stron protokół
odbioru końcowego bez uwag.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie do 14 dni liczonych od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane pomiędzy jej Stronami realizowane będą w złotych
polskich (PLN).
Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie,
z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót będących przedmiotem tej umowy
§6
[Gwarancja jakości]
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1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie,
tj. …………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. (zapis zostanie doprecyzowany zgodnie
z treścią oferty po wyborze Wykonawcy)
2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnione karty
gwarancyjne na wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest nowe, sprawne
i zostanie zainstalowane bez żadnego uszczerbku.
4. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w toku realizacji umowy lub zawierać zapisów mniej korzystnych niż określone w Kodeksie Cywilnym art. 577
do art. 581.
5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności, związanych
z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem
do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
6. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną ujawnione wady lub usterki kwalifikujące się do usunięcia, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) bądź na numer faksu
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego,
lub udostępnienie równoważnego urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na czas
naprawy, w ciągu ………. godzin od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego. (zapis zostanie
doprecyzowany zgodnie z treścią oferty po wyborze Wykonawcy)
8. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego urządzenia, wyłączające dane wyposażenie
z eksploatacji, uprawniają do wymiany urządzenia na nowe.
9. Wszelkie naprawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem kosztów transportu, przejazdu
i pobytu serwisanta.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł
reklamację przed upływem okresu gwarancji.
11. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. ust. 7 lub nie dostarczenia Zamawiającemu równoważnego
urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na czas naprawy, w określonym w ust. 7 czasie,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy.
12. W przypadku nie wykonania w umówionym terminie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających na
Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju przedmiotu
umowy związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego sprzętu lub jego części.
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§7
[Odstąpienie od umowy]
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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;
2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał
realizację przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go przez Zamawiającego do wypełnienia
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
4) Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości.
Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

§8
[Kary umowne]
1. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy upoważnia do naliczania kar
umownych.
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2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu i montażu przedmiotu niniejszej umowy;
2) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych na czas naprawy, ponad terminy wynikające z umowy,
3) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa
w § 7 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszej umowy,
4) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za niewykonanie lub za
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i wymagalne następnego dnia od zaistnienia okoliczności
uzasadniających ich naliczenie.
5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy
§9
[Zmiany postanowień umowy]
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie
i przy spełnieniu następujących warunków:
1) zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów
technicznych produktu;
2) wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie
możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność
wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy;
3) skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu
Stron umowy;
4) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron
umowy;
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej* możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu
Stron umowy;
6) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w §
5 ust. 1 umowy.
§ 10
[Przedstawiciele stron]
1. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Zamawiającego jest ………….……., e-mail: ……………………..,
tel. ……………………..
2. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Wykonawcy jest ………………..…., e-mail ………………..…..
tel. ……………
3. Zmiany osób, o których mowa powyżej, nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
§ 11
[Postanowienia końcowe]
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z. 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
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z. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte w Ofercie przetargowej z dnia
……………………………………………..
4. Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,
* Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 8.2. do SIWZ

Numer referencyjny: AD.381.2.2017

WZÓR UMOWY (DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA)
zawarta w dniu …………….……..……… 2017 r. w Opolu, pomiędzy:
Narodowym Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu 45-082 Opole, ul. Piastowska 14a, NIP 754 10 19 285,
REGON 530556075, reprezentowanym przez Pana Rafała Poliwodę – Dyrektora, przy kontrasygnacie Pani Ireny
Marszałek – Głównego Księgowego, zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………..………………………………, zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z. 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp – została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

§1
[Przedmiot Umowy]
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń systemu oświetleniowego wraz
z projektorem multimedialnym, zwanych dalej również wyposażeniem, rozmieszczenie i podłączenie urządzeń
oświetleniowych do istniejącego w obiekcie okablowania sygnałowego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności
współdziałania z istniejącymi urządzeniami (posiadanymi przez NCPP urządzeniami systemu oświetleniowego), na
potrzeby Sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń
z użyciem dostarczonego wyposażenia, co nastąpi w siedzibie Zamawiającego;
2) serwis gwarancyjny wyposażenia;
3) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji technicznej w języku polskim, takich jak: pełna instrukcja
obsługi urządzeń, atesty, karty gwarancyjne;
Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy zawierająca
specyfikację techniczną (opis) wyposażenia.
Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej
zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.

§2
[Zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, a w szczególności odpowiada za
jakość i terminowość wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) dostarczenia wyposażenie własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego przy
ul Piastowskiej 14a w Opolu;
2) powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy wyposażenia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
3) montażu i instalacji wyposażenia w siedzibie Zamawiającego;
4) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego (2 osoby) w zakresu obsługi, użytkowania
i konserwacji wyposażenia;
5) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów w języku polskim, m.in. pełnej instrukcji obsługi
poszczególnych elementów, atestów, kart gwarancyjnych.
6) udzielenia gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie oraz wykonania serwisu gwarancyjnego na
dostarczone wyposażenie w razie zgłoszenia usterki.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, nieserwisowane
i oryginalnie zapakowane przez producenta.
4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.
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5. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca winien mieć na uwadze fakt, że miejsce wykonania zamówienia jest
w trakcie przebudowy i konieczna będzie ewentualna kooperacja i koordynacja harmonogramu prac pomiędzy
Wykonawcą a wykonawcą Sali Kameralnej, w zakresie obejmującym realizację przedmiotu niniejszej umowy.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§3
[Termin wykonania Umowy]
Dostawa i montaż wyposażenia oraz przeszkolenie pracowników nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania
umowy.
Zamawiający może zmienić (wydłużyć) termin wykonania umowy o jakim mowa w § 3 ust. 1 maksymalnie o 30 dni,
w sytuacji w której wykonanie umowy w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, będzie niemożliwe
wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności w sytuacji w której
w umówionym terminie nie zostaną zakończone prace budowlano-remontowe prowadzone w Sali Kameralnej,
o której mowa w § 1 pkt 1, których to wykonanie niezbędne jest do przeprowadzenia przez Wykonawcę prac
montażowych i instalacyjnych urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować wymaganą dostawę i powiadomić o niej pisemnie, faxem lub drogą
elektroniczną (e-mail) Zamawiającego, w terminie na co najmniej 2 dni robocze od terminu planowanej dostawy.
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy we wskazanym przez Wykonawcę terminie, z przyczyn, o których
mowa w § 3 ust. 2.
Montaż, instalacja oraz szkolenie personelu Zamawiającego będą prowadzone w terminach ustalonych
z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż 10 dni od dnia dostawy wyposażenia. Termin ten może ulec
wydłużeniu z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 2.
Jako dzień zakończenia realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez
zastrzeżeń.
§4
[Zasady odbioru]
Zakończenie realizacji i przekazanie przedmiotu zamówienia stwierdzone będzie protokołem odbioru końcowego
podpisanym przez przedstawicieli obu stron, po przeprowadzeniu czynności odbiorowych przez Zamawiającego.
Strony protokołem odbioru końcowego potwierdzają wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy
wynikających z niniejszej umowy, w tym przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego, oraz że
dostarczone urządzenia są sprawne i wolne od wad.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie
wstrzymania odbioru do czasu ich usunięcia. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół niezgodności,
w którym określi stwierdzone wady i wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie.
Po usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ich usunięcie i tym samym potwierdza
gotowość do dalszego odbioru przedmiotu zamówienia.
§5
[Wynagrodzenie i zasady płatności]
Łączne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu niniejszej umowy, wynikające ze złożonej
oferty, wynosi ………………...……. zł brutto (słownie …………………………….…………………… zł), tj. …………………. zł netto
(słownie ……………………..……………… zł) plus należny podatek VAT …………….. zł (słownie ……………………..……….… zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wynikające z niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej, w tym koszty dostawy, serwisu gwarancyjnego,
montażu i instalacji, szkolenia personelu Zamawiającego, także wszelkie inne prace i świadczenia niezbędne do
prawidłowej realizacji umowy.
Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany przez przedstawicieli obu stron protokół
odbioru końcowego bez uwag.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie do 14 dni liczonych od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane pomiędzy jej Stronami realizowane będą w złotych
polskich (PLN).
Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie,
z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót będących przedmiotem tej umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona 7

Dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem multimedialnym, oraz dostawa
mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki

§6
[Gwarancja jakości]
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie,
tj. …………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. (zapis zostanie doprecyzowany zgodnie
z treścią oferty po wyborze Wykonawcy)
2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnione karty
gwarancyjne na wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest nowe, sprawne
i zostanie zainstalowane bez żadnego uszczerbku.
4. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w toku realizacji umowy lub zawierać zapisów mniej korzystnych niż określone w Kodeksie Cywilnym art. 577
do art. 581.
5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności, związanych
z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem
do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
6. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną ujawnione wady lub usterki kwalifikujące się do usunięcia, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) bądź na numer faksu
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego,
lub udostępnienie równoważnego urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na czas
naprawy, w ciągu ………. godzin od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego. (zapis zostanie
doprecyzowany zgodnie z treścią oferty po wyborze Wykonawcy)
8. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego urządzenia, wyłączające dane wyposażenie
z eksploatacji, uprawniają do wymiany urządzenia na nowe.
9. Wszelkie naprawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem kosztów transportu, przejazdu
i pobytu serwisanta.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł
reklamację przed upływem okresu gwarancji.
11. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. ust. 7 lub nie dostarczenia Zamawiającemu równoważnego
urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na czas naprawy, w określonym w ust. 7 czasie,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy.
12. W przypadku nie wykonania w umówionym terminie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających na
Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju przedmiotu
umowy związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego sprzętu lub jego części.

1.

2.

3.
4.

§7
[Odstąpienie od umowy]
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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:
5) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;
6) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
7) Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał
realizację przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go przez Zamawiającego do wypełnienia
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
8) Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości.
Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

§8
[Kary umowne]
Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy upoważnia do naliczania kar
umownych.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu i montażu przedmiotu niniejszej umowy;
2) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych na czas naprawy, ponad terminy wynikające z umowy,
3) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa
w § 7 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszej umowy,
4) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za niewykonanie lub za
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i wymagalne następnego dnia od zaistnienia okoliczności
uzasadniających ich naliczenie.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy

§9
[Zmiany postanowień umowy]
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie
i przy spełnieniu następujących warunków:
1) zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów
technicznych produktu;
2) wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie
możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność
wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy;
3) skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu
Stron umowy;
4) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron
umowy;
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej* możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu
Stron umowy;
6) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w §
5 ust. 1 umowy.
§ 10
[Przedstawiciele stron]
1. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Zamawiającego jest ………….……., e-mail: ……………………..,
tel. ……………………..
2. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Wykonawcy jest ………………..…., e-mail ………………..…..
tel. ……………
3. Zmiany osób, o których mowa powyżej, nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
§ 11
[Postanowienia końcowe]
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1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z. 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte w Ofercie przetargowej z dnia
……………………………………………..
4. Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,
* Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

WYKONAWCA
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Projekt POIS.08.01.00-00-1001/16 pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki,
w szczególności w zakresie polskiej piosenki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

ZAŁĄCZNIK NR 8.3. do SIWZ

Numer referencyjny: AD.381.2.2017

WZÓR UMOWY (DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA)
zawarta w dniu …………….……..……… 2017 r. w Opolu, pomiędzy:
Narodowym Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu 45-082 Opole, ul. Piastowska 14a, NIP 754 10 19 285,
REGON 530556075, reprezentowanym przez Pana Rafała Poliwodę – Dyrektora, przy kontrasygnacie Pani Ireny
Marszałek – Głównego Księgowego, zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………..………………………………, zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z. 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp – została zawarta umowa o następującej treści:
§1
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym
systemem odsłuchu, zwanych dalej również wyposażeniem, na potrzeby Sali kameralnej Narodowego Centrum
Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z załącznikami, zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) serwis gwarancyjny wyposażenia;
2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji technicznej w języku polskim, takich jak: pełna instrukcja
obsługi urządzeń, atesty, karty gwarancyjne;
3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy zawierająca
specyfikację techniczną (opis) mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu.
4. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej
zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
§2
[Zobowiązania Wykonawcy]
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, a w szczególności odpowiada za
jakość i terminowość wykonania umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) dostarczenia wyposażenie własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego przy
ul Piastowskiej 14a w Opolu;
2) powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy wyposażenia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
3) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów w języku polskim, m.in. pełnej instrukcji obsługi
poszczególnych elementów, atestów, kart gwarancyjnych.
4) udzielenia gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie oraz wykonania serwisu gwarancyjnego na
dostarczone wyposażenie w razie zgłoszenia usterki.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, nieserwisowane
i oryginalnie zapakowane przez producenta.
9. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.
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§3
[Termin wykonania Umowy]
1. Dostawa wyposażenia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. Jako dzień zakończenia realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez
zastrzeżeń.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§4
[Wynagrodzenie i zasady płatności]
Łączne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu niniejszej umowy, wynikające ze złożonej
oferty, wynosi ………………...……. zł brutto (słownie …………………………….…………………… zł), tj. …………………. zł netto
(słownie ……………………..……………… zł) plus należny podatek VAT …………….. zł (słownie ……………………..……….… zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wynikające z niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej, w tym koszty dostawy i serwisu gwarancyjnego, także
wszelkie inne prace i świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie do 14 dni liczonych od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane pomiędzy jej Stronami realizowane będą w złotych
polskich (PLN).
Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie,
z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót będących przedmiotem tej umowy

§5
[Gwarancja jakości]
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie,
tj. …………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. (zapis zostanie doprecyzowany zgodnie
z treścią oferty po wyborze Wykonawcy)
2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnione karty
gwarancyjne na wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest nowe, sprawne
i zostanie zainstalowane bez żadnego uszczerbku.
4. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w toku realizacji umowy lub zawierać zapisów mniej korzystnych niż określone w Kodeksie Cywilnym art. 577
do art. 581.
5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności, związanych
z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem
do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
6. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną ujawnione wady lub usterki kwalifikujące się do usunięcia, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) bądź na numer faksu
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego,
lub udostępnienie równoważnego urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na czas
naprawy, w ciągu ………. godzin od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego. (zapis zostanie
doprecyzowany zgodnie z treścią oferty po wyborze Wykonawcy)
8. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego urządzenia, wyłączające dane wyposażenie
z eksploatacji, uprawniają do wymiany urządzenia na nowe.
9. Wszelkie naprawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem kosztów transportu, przejazdu
i pobytu serwisanta.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł
reklamację przed upływem okresu gwarancji.
11. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. ust. 7 lub nie dostarczenia Zamawiającemu równoważnego
urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na czas naprawy, w określonym w ust. 7 czasie,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy.
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12. W przypadku nie wykonania w umówionym terminie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających na
Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju przedmiotu
umowy związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego sprzętu lub jego części.

1.

2.

2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§6
[Odstąpienie od umowy]
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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;
2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał
realizację przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go przez Zamawiającego do wypełnienia
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
5) Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości.
Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
§7
[Kary umowne]
Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy upoważnia do naliczania kar
umownych.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
w realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
2) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych na czas naprawy, ponad terminy wynikające z umowy,
3) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa
w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszej umowy,
4) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za niewykonanie lub za
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i wymagalne następnego dnia od zaistnienia okoliczności
uzasadniających ich naliczenie.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy

§8
[Zmiany postanowień umowy]
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie
i przy spełnieniu następujących warunków:
1) zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów
technicznych produktu;
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2) wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie
możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy.
3) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie
możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność
wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy.
4) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu
Stron umowy.
5) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron
umowy.
6) W przypadku wystąpienia siły wyższej* możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu
Stron umowy.
7) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w §
4 ust. 1 umowy.
§9
[Przedstawiciele stron]
4. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Zamawiającego jest ………….……., e-mail: ……………………..,
tel. ……………………..
5. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Wykonawcy jest ………………..…., e-mail ………………..…..
tel. ……………
6. Zmiany osób, o których mowa powyżej, nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§ 10
[Postanowienia końcowe]
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z. 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte w Ofercie przetargowej z dnia
……………………………………………..
Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,

* Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

WYKONAWCA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY
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