Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY – UMOWA NR ………………………
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
w dniu...............2019 roku w Gdyni, pomiędzy Zepsułem Szkół Plastycznych, ul. Orłowska 39, 81522 Gdynia, NIP 5862049751, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowanym przez:
…………………………. - …………………………
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................NIP: ........................................REGON .....................................
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” , reprezentowanym przez:
1. .................................................. - ...............................................
2. .................................................. - ...............................................
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy: ………………………….., Strony zawierają umowę o następującej
treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Dostawa i uruchomienie sprzętu elektronicznego, dalej
zwanego „Sprzętem”, w ilości, asortymencie i o parametrach zaoferowanych w ofercie Wykonawcy
(Załącznik nr 1 do Umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, posiada wymagane prawem
atesty i certyfikaty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Sprzęt, stanowi jego własność oraz wolny
jest od wad fizycznych i prawnych, a także jest wolny od roszczeń osób trzecich oraz że nie jest
przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia.
3. Przedmiot umowy obejmuje również instalacje i montaży Sprzętu oraz jego uruchomienie.
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§2
Gwarancja i serwis
Cały przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją producenta realizowaną na zasadach
Ogólnych Warunków Gwarancji Producenta.
Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek telefonicznie z reaktancją serwisu na następny
dzień roboczy. Możliwość sprawdzania konfiguracji i trybu gwarancji przez oficjalną stronę
producenta oraz możliwość pobrania aktualnych sterowników.
Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.
Czas reakcji na serwis ……….godzin.
Strony zgodnie postanawiają̨, że w przypadku wymiany Sprzętu na nowy, okres gwarancyjny
rozpoczyna bieg od początku w stosunku – odpowiednio - do całego Sprzętu od daty otrzymania
nowego Sprzętu.
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§3
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu na własny koszt i ryzyko w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy.
Odbiór Sprzętu przez Zamawiającego nastąpi po jego dostarczeniu przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego, zamontowaniu oraz uruchomieniu na podstawie podpisanego przez obie Strony
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Wraz z Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty
dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.
Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do dostawy Sprzętu, Wykonawca uzgodni odpowiedni
termin z Zamawiającym, a dostawa nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wygrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia
Wykonawcy.
Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić
przyjęcia Sprzętu w całości albo w części, jeżeli:
1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
2) Sprzęt nie będzie fabrycznie nowy, wolny od wad lub będzie niezgodny z Umową;
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odmowy dokonania odbioru Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia Sprzętu zgodnego z Umową w terminie wskazanym w ust. 1
powyżej.
Nieprzystąpienie do odbioru przez Zamawiającego w żadnym wypadku (bez względu na
przyczynę) nie upoważnia Wykonawcy do dokonania odbioru jednostronnego przedmiotu umowy.
§4
Wynagrodzenie
W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia netto w wysokości …………… (słownie złotych:
………………………..), powiększonej o należny podatek VAT, co daje kwotę wynagrodzenia brutto
w wysokości …………… (słownie złotych: ………………………..).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie
koszty niezbędne do realizacji umowy, w szczególności koszty transportu, udzielenia licencji.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń protokół odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego przenieść
na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy.

§5
Koordynatorzy
1. Do kierowania realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ………........................
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
wyznacza się: ……………………………………………………
§6
Oświadczenia
Wykonawca oświadcza, że:
1) korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla wykonania Umowy, w szczególności, z
praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów
prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności
praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw
ochronnych na znaki towarowe;
2) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich – w szczególności wynikających z naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych,

praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia tych osób.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach,
a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić os umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2) W przypadku określonym w pkt. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach określonych w pkt. 1 i 2, w
przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia istotnej części
majątku Wykonawcy.
4) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy Wykonawca
opóźnia się z realizacją zamówienia o więcej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego w §
2 naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 11 ust.2.
5) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy zamówienie
jest realizowane wadliwie lub sprzecznie z umową, w tym również w zakresie świadczeń
gwarancyjnych, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy, nie krótszego niż 7 dni,
dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. W takim przypadku Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 11 ust.2.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 , w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar
umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.
§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający zgodnie z art. 145a ustawy może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna, o
której mowa w § 11 ust.3.
§ 11
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości:
1) 3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia,
przekraczający termin realizacji umowy, o którym mowa w § 3.
2) 1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia,
przekraczający termin świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 2 ust. 4.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, o
których mowa § 9 ust. 1 pkt. 4 i 5, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary na
Wykonawcę umownej w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia w § 4 ust. 1 umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, Zamawiający
będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30% wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

4. Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżącej należności
Wykonawcy.
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
6. Przez opóźnienie Strony przyjmują każde, niezależne od przyczyny, nieterminowe wywiązanie się
przez Wykonawcę z obowiązków umownych, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło ono z wyłącznej
winy Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.
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§ 12
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów i
dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w
szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający
jego dobre imię, renomę lub inny interes.
Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom Umowy.
Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, w przypadku gdy informacje:
1) zostały ujawnione za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie – pod rygorem nieważności,
2) zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub postanowieniami prawomocnego orzeczenia
sądowego bądź prawomocnej / ostatecznej decyzji właściwych organów państwowych lub
samorządu terytorialnego.
§ 13
Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1) w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek,
systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, osób
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zasad realizacji umowy,
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
3) w zakresie obniżenia wynagrodzenia, w przypadku obniżenia cen przez producenta.
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w pkt 1,2,3,4 wyznacza datę
podpisania aneksu do umowy.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1,2,3,4 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 14
Postanowienia końcowe
Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony poddają pod rozstrzygnięcie
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

W imieniu Zamawiającego

W imieniu Wykonawcy

__________________________

__________________________

