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CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY

(zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) o
wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Numer zamówienia : JRP.272.09.2015
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Umowa nr
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Myślenicach, pomiędzy:
Gminą Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,
NIP: 6811004414, Regon: 351555418,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Macieja Ostrowskiego,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
BBBBBBBBBBBBBBB..
BBBBBBBBBBBBBBB..
NIP: ;;;;;;;;;;..
KRS: ;;;;;;;;;;.
reprezentowanym przez:
;;;;;;;;;;;;;;;;
zwanym dalej „Wykonawcą".
Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest częścią Projektu „Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego i
multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu
ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu „Czysta woda dla
Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”
oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu”. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest „Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w
celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego
zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu „Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” oraz
dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu”. Projekt
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2.

3.

4.

5.

6.

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - Instrukcje dla Wykonawców (IDW) – Część I SIWZ;
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ;;;;r.
3) uchwała zgodna z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U.
z 2000r. Nr 94 z, poz.1037 z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki, zezwalający na
zaciąganie takich zobowiązań w przypadku Wykonawcy, który prowadzi działalność
gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zobowiązanie do
świadczenia wynikające ze złożonej oferty stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą
wysokość kapitału zakładowego (o ile dotyczy);
4) umowa konsorcjum (o ile dotyczy).
W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami umowy oraz załączników bądź w ramach
poszczególnych załączników decydujące są postanowienia Umowy, a następnie załączników w
wymienionej wyżej kolejności.
Wykonawca spełni wszystkie świadczenia, dokona wszelkich nakładów oraz poczyni
wszelkie przygotowania, które są potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,
jego odbioru oraz w sposób odpowiedni dla jego przeznaczenia.
Instrukcje obsługi przedmiotu dostawy, instrukcje serwisowe i konserwacji oraz katalogi
części zamiennych muszą być sporządzone w języku polskim, w formie tradycyjnej
(papierowej).
Wykonawca wskaże Zamawiającemu oznaczenia i dane urządzenia świadczące o zgodności
z zapisami w dokumencie gwarancyjnym (np. nienaruszone plomby lub inne
zabezpieczenia).
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§2

Wykonawcy, wykonujący zobowiązanie wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
WARUNKI GWARANCJI
§3
1.

2.
3.

Wykonawca niniejszym gwarantuje, że przedmiot dostawy określony w Karcie Gwarancyjnej
jest wolny od wad materiału i wykonania oraz udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
dostarczony przedmiot dostawy na okres BBBBBBB. tj. okres wskazany w ofercie
Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy od daty odbioru
stwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w
ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych,
2) zapewnienia nieodpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji,
obejmującego w szczególności okresowe przeglądy konserwacyjne, zgodnie
z wymogami producenta.

____________________________________________________________________________________________________

„Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu
zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu „Czysta
woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” oraz dostawa sprzętu
komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4.

5.

Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne części urządzenia,
materiały itp. wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza
w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi za wady.

TERMINY I MIEJSCE DOSTAWY
§4
1.
2.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od
daty zawarcia umowy.
Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy nie później niż na 3 dni przed
planowanym terminem dostawy. Powiadomienie powinno być sporządzone w formie
pisemnej i przesłane pocztą lub faksem.
WARUNKI ODBIORU
§5

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Dostawa realizowana w ramach niniejszej Umowy będzie odpowiadać standardom
wskazanym w SIWZ (normy, standardy oraz atesty jeżeli są wymagane), a jeśli nie jest
wymieniony żaden właściwy standard, będą odpowiadać wymogom Polskich Norm
i przepisów bezpieczeństwa stosowanych dla tego rodzaju wyrobów.
Przedmiot dostawy i jego wyposażenie techniczne, sprzęt muszą być fabrycznie nowe,
nieeksploatowane, wyprodukowane w 2015 lub 2014 r.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy, pozbawiony wad. W
toku odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną
o treści zgodnej z minimalnymi wymogami Zamawiającego co do gwarancji jakości
opisanymi postanowieniami Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy.
Odbiór dokonany będzie w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru (bez uwag),
podpisany przez Strony.
Stwierdzenie wad lub usterek podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy
skutkuje odmową odbioru i spisaniem protokołu wad i usterek. Wady powinny zostać
usunięte przez Wykonawcę na koszt własny w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w protokole.
Koszty związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem przedmiotu umowy do chwili
odbioru ponosi Wykonawca.
Korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego przekazania
Zamawiającemu tj. z momentem sporządzenia protokołu odbioru.
Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji
lub pełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.
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WYNAGRODZENIE
§6
1.

2.

3.
4.
5.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie ;;;; zł
netto , (słownie złotych: ;;;;;;;;;;;;;;;;. 00/100), VAT w stawce 23%, w
kwocie ;;;;. zł. (słownie złotych: ;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 00/100), co
łącznie
dalej
kwotę
BBBBBB.
zł.
brutto,
(słownie
złotych:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 00/100).
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni
od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (bez uwag) zatwierdzony przez
Zamawiającego.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia
wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy.
KARY UMOWNE
§7

1.

2.
3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 - 0,2
% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust 1 liczoną za każdy dzień
opóźnienia po upływie terminu umownego wykonania dostawy, przy czym w przypadku
przekroczenia terminu wskazanego w § 4 ust 1 Umowy o więcej niż 30 dni, kara będzie
liczona w wysokości - 0,4 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust 1 za
każdy dzień opóźnienia,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji i/lub rękojmi- w wysokości - 0,3 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20
% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust 1.
Kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury Wykonawcy bądź zapłacie przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
ZMIANA UMOWY
§8

1.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod
rygorem nieważności. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach
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2.

3.

4.

określonych w ust 2- 5 poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie
stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących postanowień Umowy:
1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z tym
zastrzeżeniem, iż zmiana terminu wskazanego w § 4 ust 4 niniejszej Umowy może być
dokonana wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
których nie był on w stanie przewidzieć na etapie składania oferty;
2) zmiany zakresu rzeczowego Umowy (rezygnacja z części zamówienia bez prawa
zlecania jej osobom trzecim);
3) zmiany umówionego wynagrodzenia, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa powyżej w pkt. 2;
4) zmiany sposobu realizacji umowy;
5) innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zmiany mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności
będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy,
a których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna,
działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie
niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze
oraz strajki),
b) wystąpienia
warunków
atmosferycznych
odbiegających
od
typowych,
uniemożliwiających prowadzenie dostaw lub przeprowadzenie rozruchowych i/lub
sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów dostarczanych urządzeń,
c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
d) zmiany danych teleadresowych,
e) zmiana obowiązującej stawki VAT,
f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
g) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania dostaw/usług innym zakresem
dostaw/usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach
Zamawiającego.
h) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia
Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub
zakresie.
Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, na warunkach powyżej wskazanych. Inne zmiany
umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
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5.

O ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie
prawo odpowiedniego dostosowania terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub innych
istotnych postanowień Umowy związanych wprowadzonymi zmianami.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9

1.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy urządzeń do dnia odstąpienia od
Umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
Postanowienia ustępów powyższych nie uchybiają możliwości odstąpienia przez Strony od
umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

1.
2.

Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strony podają następujące numery telefonów oraz adresy e- mail do kontaktów oraz
zgłaszania wad w okresie gwarancji:
ze strony Zamawiającego: tel. ;;;;;., e-mail: ;;;;;;;;..
ze strony Wykonawcy: tel.: BBBBB.., e-mail: BBBBBBBBB
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 13
Wykonawca nie może w całości lub w części przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z Umowy. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za
dostarczone urządzenia lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań
należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
Zamawiający

Wykonawca
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