Załącznik do SIWZ
UMOWA Nr

/ZP/2013

zawarta w Chrzanowie dnia . 2013 pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
mającym swą siedzibę w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4
zarejestrowanym w księdze rejestrowej instytucji kultury w poz. rej. nr 3 z dnia 18.11.1992r. Urzędu
Miejskiego w Chrzanowie
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora
mgra Jana Smółka
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a firmą:
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr…………… na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawarto umowę
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup
i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego
w Chrzanowie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
- dostawę i montaż platformy schodowej wraz z balustradą, która jest torem jezdnym o długości 14,5
m, pochwyt balustrady na wysokości 1,10 m, 5 przystanków, 1 zakręt 90 st., 2 zakręty 180 st.,
słupki z uchwytami do montażu szyb kolor szary RAL 7042, kasety przyzywowe zgodnie
z dokumentacją ; balustrady schodowe bez wypełnienia kształt dostosowany do elementów toru
jezdnego malowane proszkowo wys. 1,10 m ; wypełnienie balustrad od strony przestrzeni otwartych
taflami szkła hartowanego i klejonego na systemowych mocowaniach punktowych
- wykonanie dokumentacji techniczno – odbiorczej dla UDT
- roboty i pomiary elektryczne z protokołami.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczona i zamontowana platforma
jest w pełni sprawna
i
odpowiada
standardom
jakościowym
i
technicznym,
wynikającym
z
funkcji
i ich przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz że
przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych.
§2
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru przedmiotu umowy określonego
w § 1 po jego zrealizowaniu.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisują Strony
umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1, zgodnie ze złożoną w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ofertą przetargową z dnia …………….
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .................................................zł brutto, słownie:
.................................................................
w tym:
netto ………………zł (słownie: ………………………………..)
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ……………….zł (słownie:
………………………).

4.
5.
6.
7.

Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po
podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego i zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
Płatność realizowana będzie przelewem z konta zamawiającego w ……………. na rachunek bankowy
Wykonawcy w …………………..
Termin zapłaty – 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.
Za dzień płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Protokół przyjęcia – przekazania sporządza Zamawiający w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

8. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
1) ze strony Zamawiającego realizację umowy nadzoruje:
.............................................. tel.
..........................., który jest jednocześnie upoważniony ze strony Zamawiającego do podpisania
protokołu przyjęcia – przekazania;
2) ze strony Wykonawcy realizację umowy nadzoruje:
.............................................. tel.
..........................., który jest jednocześnie upoważniony ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu
przyjęcia – przekazania.
§4
Termin wykonania umowy: 90 dni od daty podpisania umowy.
§5
1. Na opisany w § 1 oraz w ofercie przetargowej, przedmiot umowy wykonawca udziela 24 miesięcznej
gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu umowy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej, które zostaną wydane w dniu
podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykonywał będzie co pół roku bezpłatne przeglądy
gwarancyjne.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
§7
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych
w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego,
2) zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki,
3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez
Zamawiającego w celu usunięcia wad.
4) wypowiedzenia umowy z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia
umownego,
2. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia umownego.
2) wypowiedzenia umowy z powodu rażącego naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia
umownego.
4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub poniesione
straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§8
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy.
§9
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego
pisemnego oświadczenia woli, w terminie:
1) 14 dni, od chwili zaistnienia sytuacji, w której Wykonawca nie wywiąże się z bezspornych zobowiązań
wobec Zamawiającego wynikających z treści umowy,
2) 30 dni w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10
Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania
przedmiotu umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą było
prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 13
1. Wszelkie kwestie sporne miedzy Wykonawcą a Zamawiającym powstałe na tle niniejszej umowy, będą
rozwiązywane polubownie.
2. W razie niemożności polubownego załatwienia powstałego sporu, będzie on rozpatrywany przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta przetargowa.
§ 15
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
stron.
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