Wzór Umowy
w dniu ___ ___ _______r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul.
Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1.

Dyrektora

- Jana KAMIŃSKIEGO

a
__________________________________________________________________________________________
zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez :
1.

________________ - ____________________________

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
została zawarta Umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści
§1.
Przedmiot Umowy
1.
2.
3.

4.

5.

Przedmiotem Umowy jest dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy, oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie
dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa, zgodnie z treścią i celem Umowy, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz
zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
Wykonawca oświadcza, iż dostarczy Zamawiającemu fortepian fabrycznie nowy, nie używany i nie
będący przedmiotem ekspozycji.
§2.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty udzielenia
zamówienia.
Za datę realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 Umowy.
§3.
Sposób realizacji Przedmiotu Umowy

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Wykonawca
dostarczy
wybrany
fortepian
koncertowy
klasy
mistrzowskiej
marki
_____________________ fabrycznie nowy, nieużywany, nie będący przedmiotem ekspozycji, którego
szczegółowy opis przedstawiono w SIWZ stanowiącej załącznik do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu dostawy z Zamawiającym, w tym
w szczególności do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do dostawy z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa może nastąpić tylko i wyłącznie w terminie uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiającego i tylko w godzinach pracy Zamawiającego (tj. pomiędzy
godziną 8.00 a 16.00). Informację o akceptacji terminu Zamawiający przekazuje Wykonawcy
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy w sposób niezakłócający pracy i funkcjonowania
Zamawiającego. Realizacja Przedmiotu Umowy powinna nastąpić w sposób niezakłócający,
bardziej niż to jest konieczne, porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg,
chodników i placów publicznych oraz prywatnych należących zarówno do Zamawiającego jak
i do osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego
wraz z jego wniesieniem do miejsca wskazanego przez osoby upoważnione z ramienia
Zamawiającego, rozpakowaniem, montażem oraz strojeniem.
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7.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.
8. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 7 uniemożliwiają Wykonawcy prawidłową realizację
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni od dnia
powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
10. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy rozumieć przez to dni tygodnia od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych
u Zamawiającego.
11. Gdy w treści Umowy występuje odniesienie do dni bez bliższego określenia należy pod tym
pojęciem rozumieć dni kalendarzowe.
§4.
Współpraca Stron
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jej
treścią i celem.
Wykonawca zobowiązuję się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić w terminie nie
dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz udostępnienia wszelkich dokumentów mających
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym także ich zmian i aktualizacji.
Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
1) po stronie Wykonawcy__________________, tel. __________________, e-mail: ________________;
2) po stronie Zamawiającego: _______________, tel. ________________, e-mail: ________________;
Zmiana osób wymienionych w ust. 5 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. Strony uznają za
wystarczające niezwłoczne pisemne powiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie. Zmiana
staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia w sposób pozwalający
na zapoznanie się z jego treścią.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie
prowadzona w języku polskim za pomocą faksu, poczty, w tym elektronicznej i powinna być
kierowana na niżej podane adresy i numery faksów:
1) dla Zamawiającego:
e-mail …………………
tel. ………………………
fax……………………….
2) dla Wykonawcy:
e-mail …………………
tel. ………………………
fax……………………….
Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu,
numeru telefonu lub faksu, o których mowa w ust. 5 i 7, zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy
i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania
oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.
§5.
Odbiory

1.

2.

Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzona poprzez podpisanie
protokołu odbioru bez zastrzeżeń, po wniesieniu, montażu oraz strojeniu Przedmiotu Umowy,
zgodnie wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Protokołu Odbioru, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad/dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego do
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.
Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru następuje po usunięciu wad/dostarczeniu Przedmiotu
Umowy wolnego od wad. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie
wad/dostarczenie Przedmiotu Umowy wolnego do wad Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności
uzasadniającej odstąpienie.
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§6.
Płatności.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości __________________________ zł brutto (słownie: ________________________________________
______________________________________),w tym VAT.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w II ratach :
1) Pierwsza w wysokości 60% wynagrodzenia określonego w pkt 1- w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2) Druga w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – w terminie do 31.12.2015r.
Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
Protokół Odbioru.
Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem
należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty
opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, a także wszelkie należne cła oraz podatki.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy
należną mu kwotą.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§7.
Podwykonawcy

1.
2.
3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac podwykonawcom jedynie w zakresie
wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania.
Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń
w stosunku do Zamawiającego.
§8.
Kary umowne

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w następujących
przypadkach i w następującej wysokości :
1) z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy/dostarczenia Przedmiotu Umowy
wolnego od wad, stwierdzonych w toku odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) z tytułu opóźnienia w wykonywaniu obowiązków w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia.
Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest
uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia
całkowitego brutto.
Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy.
W przypadku gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§9.
Rozwiązanie Umowy

1.
2.
3.

Zamawiający może odstąpić do Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz
w ustawie Pzp.
Niezależnie od ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia
przez drugą ze Stron postanowień Umowy.
Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie w realizacji
Przedmiotu Umowy przekraczające 10 dni lub dostarczenie Przedmiotu Umowy niezgodnego
z Umową.
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4.

5.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.
§10.
Gwarancja i rękojmia

1.
2.
3.

Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu
Odbioru bez zastrzeżeń.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w
postanowieniu §6 ust. 1 Umowy, usuwanie wszelkich wad Przedmiotu Umowy oraz usługi serwisowe,
obejmujące opiekę techniczną nad instrumentem, w tym 1 strojenie rocznie (w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym).
5. Wady Przedmiotu Umowy będą zgłaszane przez Zamawiającego faksem, pocztą elektroniczną,
telefonicznie na numery/adresy wskazane przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
Zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone faksem. W zgłoszeniu Zamawiający wskaże na
termin usunięcia wady, uwzględniający zobiektywizowane potrzeby Zamawiającego.
6. Usunięcie wady powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku
gdy naprawa uzależniona jest od dostaw producenta sprzętu lub części zamiennych termin
naprawy może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 10 dni roboczych.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane przez producenta lub autoryzowany punkt
serwisowy producenta sprzętu.
8. Usługi gwarancyjne oraz serwisowe świadczone będą w miejscu użytkowania sprzętu. Koszty
dojazdu do miejsca użytkowania sprzętu pokrywa Wykonawca. Naprawa poza miejscem
użytkowania sprzętu będzie możliwa tylko wówczas, gdy nie będzie możliwa w miejscu użytkowania
sprzętu. Koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem do miejsca użytkowania sprzętu ponosi
Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego fortepianu o identycznych lub lepszych
parametrach w przypadku wystąpienia kolejnej wady po dotychczasowej trzykrotnej naprawie
Przedmiotu Umowy.
10. Okres gwarancji/rękojmi podlega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy.
§11.
Zmiana Umowy
1.

2.
3.

Na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy
w następującym zakresie:
1) zmiana postanowień Umowy stanowiąca następstwo zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
2) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku gdy jest to zmiana
korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej
staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
3) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne
Zamawiającego;
4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których Stroną
jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację;
5) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od
Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu
należytej staranności, a które maja wpływ na realizację Przedmiot Umowy;
6) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy proporcjonalnie
do zmniejszenia zakresu.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana Umowy nie powoduje konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12.
Postanowienia końcowe

1.
2.

Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani regulować ich w drodze kompensaty.
W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp.
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3.
4.
5.
6.

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
Załączniki do Umowy stanowią integralną jej treść.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1.
2.

Opis Przedmiotu Zamówienia;
Oferta Wykonawcy;
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