ZAŁĄCZNIK NR 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta …………………………..roku w Warszawie pomiędzy:
……………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………….……………………,
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza została zawarta po dokonaniu wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity).
§ 1.
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektorów wraz z osprzętem (przedmiot zamówienia lub
wymiennie sprzęt w specyfikacji zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia).
1.
Integralną
część
umowy
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
b) Oferta złożona przez Wykonawcę wraz z załącznikami.

stanowią:

§ 2.
1.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach firmowych, w stanie gotowym do
użycia, na swój koszt i własnym staraniem i na swoje ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do
dnia ……. ……. 2017 roku, w uzgodnieniu z Zamawiającym, .
2.W dniu dostawy strony dokonają protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3.Przedmiot zamówienia zostanie uznany za dostarczony, jeżeli protokół odbioru zostanie podpisany bez
uwag i potwierdzi tym samym, że dostarczony sprzęt spełnia wszystkie warunki i parametry podane w
ofercie Wykonawcy i uznane w niniejszej umowie.

4.Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, za jego stan techniczny i bezpieczeństwo
odpowiada Wykonawca.
§ 3.
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia , na okres
………. miesięcy.
2.Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3.Jeśli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy
zastępczy o porównywalnych parametrach

sprzęt

4.Odbiór uszkodzonego sprzętu oraz jego zwrot po naprawie odbywa się na koszt Wykonawcy
5.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy sprzętu, natomiast w przypadku
dokonania wymiany o okres gwarancji liczony od daty dostarczenia wymienionego sprzętu.
6.Dostawa, która jest przedmiotem umowy, wolna jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na
rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
7.Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia, dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, licencje,
instrukcje użytkowania i instalacji w których określone będą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki
Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji.
8.Zgłoszone w trakcie odbioru dostarczonego sprzętu wady lub usterki Wykonawca zobowiązuje się
usunąć w terminie 10 od daty ich zgłoszenia
.
§ 4.
1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie w kwocie :
……………………… zł brutto (słownie zł brutto …………………………………….), w tym kwota
netto: …………………………. (słownie zł netto: …………………… 00/100) oraz podatek od towarów i
usług VAT w wysokości zł: ……………………….. (słownie zł: ……………………….. 00/100).
2.W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci kwotę
netto Wykonawcy, należny podatek od towarów i usług VAT odprowadzi zgodnie z obowiązującymi
przepisami w Polsce do właściwego urzędu skarbowego.
3.Wynagrodzenie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ tj.
dostawę przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z dostawą, tj. opakowania, transportu,
ubezpieczenia do momentu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego,
wniesienia do wskazanego pomieszczenia, a w przypadku dostawy z zagranicy, wszelkimi kosztami z tym
związanymi.
4.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówieni bez
uwag, podpisanego przez strony.

5.Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6.Za dzień realizacji płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 5.
1.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 2 ust. 1 terminu dostawy,
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki.
2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on
Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia.
3.W przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z warunków zawartych w niniejszej umowie,
Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia.
4.Zamawiającemu przysługiwać
w wysokości 10% wynagrodzenia.

będzie

z

tytułu

zaistniałych

zaniedbań

kara

umowna

5.Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§ 6.
1.Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
2.Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy, niekorzystna
dla Zamawiającego oraz każda zmiana postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 7.
1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w przypadkach:
•

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może
to nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

•

ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy

•

wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§ 8.
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jed.) i inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
2.Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

