Załącznik nr 6
ASP-DAT-ZP-

/2014

WZÓR UMOWY
na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
-dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11
zawarta w Katowicach dnia ………………. roku pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice
(NIP: 634-24-39-334; REGON: 277620860) w imieniu, której działa:
1. …………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą …………………………. z siedzibą przy ul. ………………………………….. wpisaną
do
…………………………..
pod
nr
………………………..
prowadzonego
przez
…………………………………….. ( NIP: ………………. ; REGON: ……………………...)
w imieniu, której działa:
............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa sprzętu komputerowego do Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: ASP-DAT-ZP-9/2014, Strony oświadczają, co następuje:
1.
2.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa ……………………………….. realizowana
w zakresie zadania numer ……………………………….. .
Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
………………. roku, która wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowi
załącznik do niniejszej Umowy.

3.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi
z bieżącej produkcji, odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz
spełnia wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt
i ryzyko w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Termin wykonania zamówienia został
określony w odniesieniu do każdej z pozycji w ,,SZCZEGÓŁOWYM OPISIE TEMATU
ZAMÓWIENIA”. Część asortymentu opisana odpowiednio w zadaniu ……………. pozycjach:
• ……………………………………….. będzie dostarczona w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
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•
•
2.
3.
4.

5.

……………………………………….. będzie dostarczona do 12 grudnia 2014 roku,
……………………………………….. będzie dostarczona w roku 2015 do 31 marca 2015 roku.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie
dostarczanego sprzętu do budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-14:00. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego,
co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem,
przy czym protokół ten powinien zawierać, co najmniej: nazwę sprzętu
(z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi), ilość, numery fabryczne
(seria) sprzętu.
W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunięcia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest
odbiór przedmiotu zamówienia /bez zastrzeżeń/ lub po usunięciu zgłoszonych wad,
usterek.

§3
1. Wykonawca udziela na sprzęt stanowiący przedmiot dostawy gwarancji od daty odbioru
końcowego na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż gwarancja producenta.
2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz
karta gwarancyjna. W przypadku rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje
się przepisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia
wynikające z kart gwarancyjnych sprzętu uważa się za bezskuteczne.
4. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt
i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz z
serwisu do Zamawiającego) sprzętu podlegającego naprawie. Wykonawca jest
zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 2 dni od czasu zgłoszenia usterki.
5. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności
wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.
6. Jeżeli wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający
może żądać wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad o takich samych, a w przypadku
gdy sprzęt nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych parametrach po trzech
bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
§4
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą stanowi kwotę ……………………. netto, co wraz z podatkiem VAT w kwocie
…………………,
stanowi
kwotę
brutto:………………………………………
(słownie:
………………............................. ).
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2. W związku z różnymi terminami dostawy w ramach jednego zadania, Zamawiający
przewiduje możliwość fakturowania częściowego. Podstawą do wystawienia faktury jest
protokół odbioru sprzętu.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się na
wartość przedmiotu umowy (zgodnie ze szczegółowym załącznikiem ofertowym
sprzętu).
5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy
o numerze: ……………..…………………….. prowadzony przez ………………………… w terminie
14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

§ 51
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §4 ust. 1 w kwocie w formie:
……………………………….należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed zawarciem
umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie
pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie
wykonanych.
Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej
w ust. 1, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w ust. 6 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi.
Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas
Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało
zabezpieczenie.

DOTYCZY ZADAŃ ………………., w stosunku do których przewidziano zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
1
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§6
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 § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
b) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w podjęciu naprawy 0,5 %wartości
początkowej naprawionego sprzętu z tytułu realizowanych przez Zamawiającego
uprawnień gwarancji lub rękojmi,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
4. Zamawiający z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
a) 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;
b) opóźnienia w dostawie sprzętu przekraczającej 14 dni.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej
w stosunku do Zamawiającego nie mają zastosowania.

§8
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§9
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego

4

§ 10
W przypadku złożenia w ofercie oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu zamówienia
wymagana jest zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca
winien przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo.
§ 11
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach określonych w SIWZ lub ogłoszeniu
o zamówieniu.
§ 12
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
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 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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WZÓR UMOWY
na dostawę oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
- dotyczy zadania nr 3 i 4 zawarta w Katowicach dnia ………………. roku pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice
w imieniu, której działa:
……………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą …………………………. z siedzibą przy ul. ………………………………….. wpisaną do
…………………………..
pod
nr
………………………..
prowadzonego
przez
…………………………………….. ( NIP: ………………. ; REGON: ……………………...)
w imieniu, której działa:
............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa sprzętu komputerowego do Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(nr sprawy: ASP-DAT-ZP-9/2014), Strony oświadczają, co następuje:
§1
1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa oprogramowania realizowana
w zakresie zadania nr …………..
2.
Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
………………. roku, która wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowi
załącznik do niniejszej Umowy.
3.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła
i zobowiązuje się przesłać licencję na zakupione oprogramowanie na adres e-mail:
admin@asp.katowice.pl oraz zarejestrować w systemie …… ( w przypadku, gdy Zamawiający
wymaga dostawy oprogramowania na nośniku Wykonawca obowiązuje się dostarczyć
oprogramowanie na takim nośniku).
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt
i ryzyko w terminie ………. dni od daty udzielenia zamówienia.
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2. Odbiór zamówienia, stanowiącego przedmiot zamówienia zostanie potwierdzony przez
strony protokołem, przy czym protokół ten powinien zawierać, co najmniej: nazwę
oprogramowania (z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi o ile takie są)
i ilość.
3. W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
do ich usunięcia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu
zamówienia /bez zastrzeżeń/ lub po usunięciu zgłoszonych wad.
§3
1.
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą stanowi kwotę ……………………. netto, co wraz z podatkiem VAT w kwocie
…………………, stanowi kwotę brutto: ………………………………………… .
2.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

3.
Należność, za wykonanie dostawy Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy o numerze:
……………..…………………….. prowadzony przez
………………………… w terminie ……. dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
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 opóźnienia.
b)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
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§ 52
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §4 ust. 1 w kwocie w formie:
……………………………….należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed zawarciem
umowy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie
pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie
wykonanych.
5. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej
w ust. 1, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia.
7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi.
8. Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas
Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
9. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało
zabezpieczenie.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
DOTYCZY ZADAŃ ………………., w stosunku do których przewidziano zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
2
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zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) opóźnienia w dostawie oprogramowania przekraczającej 14 dni.
2.
W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej
w stosunku do Zamawiającego nie mają zastosowania.
§7
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
c) 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;
d) opóźnienia w dostawie oprogramowania przekraczającej 14 dni.
2.
W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej
w stosunku do Zamawiającego nie mają zastosowania.

§9
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§ 10
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 11
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach określonych w siwz lub ogłoszeniu
o zamówieniu.
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§ 12
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
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 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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ASP-DAT-ZP-

/2014

WZÓR UMOWY
na dostawę serwerów wirtualnych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
-dotyczy zadania nr 8zawarta w Katowicach dnia ………………. roku pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice
(NIP: 634-24-39-334; REGON: 277620860) w imieniu, której działa:
1. …………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą …………………………. z siedzibą przy ul. ………………………………….. wpisaną
do
…………………………..
pod
nr
………………………..
prowadzonego
przez
…………………………………….. ( NIP: ………………. ; REGON: ……………………...)
w imieniu, której działa:
............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa sprzętu komputerowego do Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: ASP-DAT-ZP-9/2014, Strony oświadczają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Dostawa serwerów wirtualnych realizowana
w zakresie zadania numer 8.
2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ……………….
roku, która wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik
do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi
z bieżącej produkcji, odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty
oraz spełnia wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na własny koszt i ryzyko
w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Dostawa zostanie zrealizowana
do 12 grudnia 2014 roku.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie dostarczanego
sprzętu do budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Asortyment objęty
zamówieniem stanowi wyposażenie nowego budynku Akademii. Zadania Wykonawcy
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zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1b do SIWZ. Wymienione w tym
załączniku prace instalacyjne będą wykonywane w nowym budynku Akademii
w pierwszym kwartale 2015 roku. Szczegółowy termin i kolejność wykonywania tych prac
Wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał z przedstawicielami Zamawiającego.
3. Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-14:00.
4. Odbiór sprzętu jak i wykonanie prac instalacyjnych zostanie potwierdzony przez strony
każdorazowo protokołem. Protokół dostawy powinien zawierać, co najmniej: nazwę
sprzętu (z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi), ilość, numery
fabryczne (seria) sprzętu.
5. W przypadku zastrzeżeń do wykonania zamówienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do ich usunięcia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę
jest odbiór przedmiotu zamówienia /bez zastrzeżeń/ lub po usunięciu zgłoszonych wad,
usterek.
§3
1. Wykonawca udziela na sprzęt stanowiący przedmiot dostawy gwarancji od daty odbioru
końcowego na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż gwarancja producenta.
2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz
karta gwarancyjna. W przypadku rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje
się przepisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia
wynikające z kart gwarancyjnych sprzętu uważa się za bezskuteczne.
4. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt
i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz
z serwisu do Zamawiającego) osób serwisujących i sprzętu podlegającego naprawie,
także w przypadku napraw realizowanych na miejscu.
5. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 2 dni od czasu
zgłoszenia usterki.
6. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności
wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.
7. Jeżeli wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający
może żądać wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad o takich samych, a w przypadku
gdy sprzęt nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych parametrach
po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
§4
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą stanowi kwotę ……………………. netto, co wraz z podatkiem VAT w kwocie
…………………,
stanowi
kwotę
brutto:………………………………………
(słownie:
………………............................. ).
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2. Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego – za wykonanie
dostawy w roku 2014 i wykonanie prac instalacyjnych w roku 2015. Podstawą
do wystawienia faktury jest każdorazowo protokół odbioru.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się
na wartość przedmiotu umowy (zgodnie ze szczegółowym załącznikiem ofertowym
sprzętu).
5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy
o numerze: ……………..…………………….. prowadzony przez ………………………… w
terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §4 ust. 1 w kwocie w formie:
……………………………….należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed
zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w
formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni
od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego
jako należycie wykonanych.
5. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej
w ust. 1, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym
odbiorze.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia.
7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie
rękojmi.
8. Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas
Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
9. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione
zostało zabezpieczenie.
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§6
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 § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
b) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w podjęciu naprawy 0,5 %wartości
początkowej naprawionego sprzętu z tytułu realizowanych przez Zamawiającego
uprawnień gwarancji lub rękojmi,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
4. Zamawiający z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
a) 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;
b) opóźnienia w dostawie sprzętu przekraczającej 5 dni.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej
w stosunku do Zamawiającego nie mają zastosowania.

§8
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§9
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego
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§ 10
W przypadku złożenia w ofercie oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu zamówienia
wymagana jest zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca
winien przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo.
§ 11
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach określonych w SIWZ lub ogłoszeniu
o zamówieniu.
§ 12
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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