Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY NA DOSTAWY
Umowa została zawarta dnia …………… w Katowicach pomiędzy :
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach 40-074 Katowice, Raciborska 37, w imieniu,
której działa :
1. Rektor – prof. Marian Oslislo
zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą
……………………………………………………………. (NIP : …………………………,
REGON ……………………….) wpisaną do rejestru pod nr …………………. prowadzonego
przez …………………………………………….. w imieniu której działa :
1. ……………………………
zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne na Dostawę sprzętu audiowizualnego do Galerii
ASP Katowice ,,Rondo Sztuki” prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony,
Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu audiowizualnego do Galerii ASP
Katowice „Rondo Sztuki”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą
Wykonawcy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
określony w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot zamówienia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca załączy
instrukcję obsługi wraz z pozostałą dokumentacją użytkową w języku polskim, a także
deklarację zgodności wymaganą dla danej grupy produktów.
4. Wykonawca udziela na przedmiot dostawy 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty
odbioru końcowego.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości, odpowiada
obowiązującym normom i spełnia wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot
dostawy.
§2
1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień
.............................
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane
przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od daty udzielenia zamówienia.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem.
W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
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termin do ich usunięcia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór
przedmiotu zamówienia/bez zastrzeżeń/lub po usunięciu zgłoszonych wad, usterek/.
§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
………………… brutto (słownie: ……………………………………..), w tym podatek
VAT w wysokości ………………..
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy o numerze:
……………………….. prowadzony przez
………………………… w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie
w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania
§6
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie:
…………………………/ polisa nr …………………/
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2. Wniesione zabezpieczenie ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy w kwocie …………………
4. Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy do jednego miesiąca
ponad okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli
Wykonawca wniósł
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna,
w przypadku wydłużenia się terminu realizacji zadania ponad termin określony
w § 2 ust. 1
umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć okres trwania
zabezpieczenia należytego wykonanie umowy stosownie do ustaleń z Zamawiającym.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
8. Kwota, o której mowa w ust. 7, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
9. Jeżeli zabezpieczenie było wniesione w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku na którym było przechowywane, po
potrąceniu kosztów obsługi tego rachunku.
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
§ 10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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