Siwz, cz. II - Wzór umowy (WU) dla Zadania nr 2.

UMOWA NR ………………………………….… (wzór)
zawarta w dniu ………................... w Kłodzku, pomiędzy:
……………………………………………………………….. z siedzibą w Kłodzku, ul. ………………………………, 00–000
Kłodzko, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla ……………………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………..……………,
NIP: ……………………., REGON: ……………………., kapitał zakładowy ……………………., zł, reprezentowaną
przez:
1. ……………………………………… – …………………………………………….,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………………….., zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla………….………….
pod nr KRS: …………………., NIP: ……………., kapitał zakładowy ………………….. zł, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
na podstawie art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (sygn. postępowania 2/ZP/2019),
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu elektronicznego, zwanego dalej „sprzętem”,
w ramach Zadania nr 2, do:
1) pracowni anatomicznej;
2) pracowni dekontaminacji medycznej;
3) pracowni technika masażysty;
4) pracowni opiekuna medycznego;
− zgodnie z zestawieniem określonym w załączniku nr 1 do umowy, wraz z montażem
i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
do umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest do:
1) dostawy sprzętu wraz z oprogramowaniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
w terminie określonym w § 3 umowy,
2) dostarczenia, wraz ze sprzętem, dokumentów niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji,
w tym dokumentacji technicznej producenta, instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych
oraz dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na oprogramowanie systemowe lub
innych dokumentów dających prawo do korzystania z tego oprogramowania,
3) instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
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3. Projekt pn. „Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I”
współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna,
Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1.
Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór
na OSI.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.1
§2
Obowiązki stron
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i skonfigurować sprzęt, o którym
mowa w § 1 umowy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie określonym
w § 3 umowy;
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wraz ze sprzętem, dokumentów niezbędnych
do jego prawidłowej eksploatacji, w tym dokumentacji technicznej producenta, instrukcji
obsługi, dokumentów gwarancyjnych oraz dokumentów potwierdzających udzielenie licencji
na oprogramowanie systemowe lub innych dokumentów dających prawo do korzystania
z tego oprogramowania, pod rygorem niedokonania odbioru sprzętu przez Zamawiającego,
3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników Zamawiającego
w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, o którym mowa w § 1 umowy, najpóźniej w dniu
dostawy sprzętu, stanowiącego przedmiot umowy;
2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru dostarczonego, zamontowanego
i skonfigurowanego sprzętu po przeprowadzonym przez Wykonawcę szkolenia pracowników
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami ust.1 pkt 3) powyżej.
§3
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy,
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowo, w terminie:
1) dla Zadania nr 1 nie dłuższym niż … dni od daty zawarcia umowy (zgodnie z deklaracją
Wykonawcy w ofercie);
2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony „Protokołu
odbioru” bez zastrzeżeń.
§4
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy, określonego w § 1 powyżej, odbędzie się w miejscu dostawy sprzętu,
wyznaczonego przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed planowaną dostawą. Zamawiający
o wyznaczonym czasie i miejscu poinformuje Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej,
na adres e-mail wskazany w § 7 umowy.
2. Dostarczony sprzęt będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone),
opakowania opisane, co do ich zawartości.

1

Zapis mający zastosowanie w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie realizowany bez udziału podwykonawców
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3. Dostarczony sprzęt zaopatrzony będzie w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcję posiada),
opisy techniczne i karty gwarancyjne, które będą w języku polskim.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór sprzętu, jego montaż oraz konfigurację oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego będzie podpisany przez Strony „Protokół odbioru”.
5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru realizacji
przedmiotu umowy podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający
odmówi dokonania odbioru wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad, przy czym nie
będzie on dłuższy niż 7 dni od daty stwierdzenia wady. Po usunięciu wad przez Wykonawcę
strony dokonają protokolarnego odbioru prawidłowo działającego i skonfigurowanego sprzętu.

1.

2.
3.

4.

§5
Cena
Cena za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 powyżej, wynosi brutto ……………………
zł (słownie: ……………………………………………..……………… 00/100), w tym netto w wysokości
………………….. zł (słownie: ………………………………………………. złotych 00/100) oraz podatek VAT
w wysokości …………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………..
złotych 00/100).
Ceny jednostkowe sprzętu zostały określone w Załączniku nr 2 do umowy.
W cenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w ust. 1 powyżej, zawarty jest koszt
transportu sprzętu do miejsca dostawy oraz koszt montażu, konfiguracji i przeszkolenia
pracowników Zamawiającego.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).

§6
Rozliczenie
1. Za dostarczony, zamontowany, skonfigurowany i odebrany przedmiot umowy Zamawiający
zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił „Protokół odbioru”, o którym mowa w § 4
ust. 2 umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń.
3. Przelew wierzytelności pieniężnych z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego.
4. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie, że jest podatnikiem VAT
czynnym.
§7
Rozwiązanie umowy
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się właściwie
ze zobowiązań ciążących na nim z mocy postanowień niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy oraz usunięcia skutków naruszeń uprzednio
zaistniałych i bezskutecznym upływie jednostronnie wyznaczonego odpowiedniego terminu ich
usunięcia.
§8
Odstąpienie od umowy
2/ZP/19 - Dostawa wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych tworzonych w MCKZ
w ramach projektu pn. „Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I”
Strona 3 z 10

Siwz, cz. II - Wzór umowy (WU) dla Zadania nr 2.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy,
w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m. Inn. w następujących przypadkach:
1) niedostarczenia sprzętu w terminie wskazanym w § 3 umowy;
2) ujawnienia sprzętu niebędącego fabrycznie nowym;
3) ujawnienia w dostarczonym sprzęcie wad fizycznych lub prawnych;
4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze jej
realizowanie bezprzedmiotowym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia 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 tych
okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Przedstawiciele stron
1. Zamawiający wyznacza ………………………………….,tel. …………… e-mail: ……………..................., który
będzie odpowiedzialny ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy
(w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktu z Wykonawcą.
2. Wykonawca
do
kontaktu
z
Zamawiającym
wyznacza
…………………………
tel.
……………………………………………, e-mail: …………………………….., który jednocześnie będzie
odpowiedzialny za realizację niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.

§ 10
Kary umowne i odszkodowanie
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie sprzętu - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 2 % ceny jednostkowej brutto
urządzenia, określonej w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej przez
Wykonawcę.
Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.

§11
Zmiany do umowy
1. Zmiany do umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów, podpisanych
przez Strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych
przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności
instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które
na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji
umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą
Zamawiającego:
a) powierzenia podwykonawcom innego zakresu usługi/dostawy niż wskazany w ofercie
Wykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
c) wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał
w ofercie, że usługę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie;
w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu
umowy o uzgodniony okres;
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z niżej wymienionych okoliczności:
a) wystąpienia konieczności, dostosowania pomieszczeń w budynkach Zamawiającego
do wymogów producenta w zakresie montażu urządzeń,
b) wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej),
c) wydłużenia terminu realizacji projektu, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji
pośredniczącej/zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
− W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;
w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste
błędy pisarskie lub rachunkowe.

§12
Odpowiedzialność wykonawcy
1. Za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego Sprzętu odpowiada Wykonawca.
2. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał
zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu
Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze
odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz, że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi
osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw
należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub
znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie
przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw.
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§ 13
Warunki realizacji prac przez podwykonawców2

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie
z podwykonawcą umowy o dostawy lub usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także każdorazowo projektu jej
zmiany.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub projektu jej
zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, nie zgłosi
na w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o
podwykonawstwo lub jej zmianę.
6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia
zobowiązujące podwykonawcę do:
1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o dostawy lub
usługi,
2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, i jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za dostawy lub usługi
zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo,
w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy
podwykonawcy,
8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia
informujące podwykonawcę, że:
1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub projektu
jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,
2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian,
nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę
o podwykonawstwo lub jej zmiany.
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9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia
zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień,
o których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego
podwykonawcę.
11. Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Strony
wprowadzą do niniejszej umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo – finansowego dostaw oraz
usług realizowanych przez podwykonawców.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców
i dalszych podwykonawców, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, jak za własne
działania i zaniechania. Zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą nie wyłącza i nie zmienia
odpowiedzialności Wykonawcy.

3.

4.
5.
6.
7.

§14
Rękojmia i gwarancja
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji
jakości producenta na dostarczony Sprzęt, na okresy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (w odniesieniu od Zadania nr 3 do Zadania nr 6 –
długość gwarancji zgodna z deklaracją Wykonawcy w ofercie).
Rękojmia na dostarczone urządzenia wynosi 36 miesiące liczone od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w miejscu dostawy.
Wykonawca będzie usuwał ujawnione w okresie gwarancji wady i awarie w terminie 7 dni
od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca w okresie gwarancji pokrywa wszystkie koszty związane z obowiązkowym przeglądem
serwisowym oraz wykorzystanymi materiałami eksploatacyjnymi.

§ 15
Poufność
Strony ustalają, iż wszystkie informacje o Zamawiającym i jego działalności, o których Wykonawca
dowiedział się przy realizacji umowy będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom
trzecim zarówno ustnie, jak i pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, z zastrzeżeniem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.

1.
2.
3.

4.

§ 16
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Ceny jednostkowe sprzętu komputerowego.
Umowę sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, z czego 2 (dwa) egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(stanowi odrębny dokument)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

2/ZP/19 - Dostawa wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych tworzonych w MCKZ
w ramach projektu pn. „Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I”
Strona 9 z 10

Siwz, cz. II - Wzór umowy (WU) dla Zadania nr 2.

Załącznik nr 2 do umowy
CENY JEDNOSTKOWE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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