Załącznik nr 3
do zaproszenia do złożenia oferty
SG 26 – 9/2018

Umowa nr ……/2018
Wzór
zawarta dnia …… roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Wadowicach, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 9 (34-100), NIP 55111-18-745 reprezentowanym przez:
………………, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym"
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Barbary Kucharczyk
a
…… , NIP: ……… , REGON: ……… reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm).

§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę do siedziby Sądu Rejonowego w Wadowicach, przy
ul. Żwirki i Wigury fabrycznie nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie, bezpiecznych oraz
kompletnych szaf metalowych w ilości 12 sztuk.

2.

Wymiary oraz parametry szaf zostały szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a złożonym przez Wykonawcę razem z ofertą.

3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane
w zaproszeniu do złożenia oferty oraz posiada wymagane parametry techniczno-funkcjonalne.

4.

Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie dostarczony do siedziby Sądu na koszt Wykonawcy wraz z
wniesieniem szaf do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego oraz ich ustawieniem
umożliwiającym rozpoczęcie bezpiecznego korzystania z przedmiotu zamówienia. Docelowym
pomieszczeniem ustawienia szaf jest korytarz archiwum budynku Sądu, zlokalizowany pod wejściem
głównym do budynku, do którego z parteru prowadzą 27-stopniowe schody o szerokości 1,25 m.

5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia do
czasu ich wydania Zamawiającemu. Przedmiot umowy musi być dostarczony w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§ 2.
1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najpóźniej w terminie ………… dni
kalendarzowych [termin zostanie uzupełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie
zobowiązania, termin dostawy nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych].

2.

Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisanie przez osoby wskazane w § 3 umowy
po wniesieniu i odpowiednim ustawieniu szaf, protokołu ich dostawy, zgodnie ze wzorem protokołu
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§3
Osobami wskazanymi do podpisu protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz zgłaszania i przyjmowania
usterek i wad szaf są:
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Ze strony Zamawiającego: Krzysztof Różański, tel. (33) 875 70 44, Agnieszka Szcząber, tel. (33) 875 71
14, mail: sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl,



Ze strony Wykonawcy: … , tel. … , mail: ……

§4
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę szaf wskazanych w złożonym wraz z ofertą opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.

W przypadku dostawy szaf innego rodzaju, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać ich wymiany w
terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia niniejszego zdarzenia, na szafy zaoferowane przez
Wykonawcę w swojej ofercie i spełniające wymagania Zamawiającego zawarte w zaproszeniu do złożenia
oferty.

§5
1.

Strony ustalają wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w wysokości netto …… zł
(słownie: …… ). Do kwoty tej doliczony będzie podatek VAT według stawki 23 %, kwota …… zł (słownie:
……… ). Wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wynosi brutto …… zł (słownie: ………), zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
niniejszej Umowy, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia, wniesienia oraz ustawienia szaf w
budynku, oraz koszty postanowień gwarancyjnych.

3.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie
do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą
wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisanie przez osoby upoważnione
protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2, bez zastrzeżeń.

4.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.

6.

Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w
niniejszej Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy lub
usuwaniem wad umowy.

§6
1.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone na podstawie Umowy szafy, liczonej od dnia
odbioru wskazanego w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 2, podpisanym przez osoby wskazane w § 3
umowy. Okres gwarancji może być dłuższy, jeżeli Wykonawca wskaże w swojej ofercie dłuższy okres
gwarancyjny.

1.

Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania z szaf zgodnie z
ich przeznaczeniem.

2.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonej
wady, bądź do dostarczenia szafy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

3.

Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji nie później niż w
ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia Zamawiającego. Strony oświadczają, iż zgłoszenie może
nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) na adres ………… lub za pośrednictwem faksu na nr ………… .

4.

Naprawa lub wymiana sprzętu powinna nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.
Termin naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn
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niezależnych od Wykonawcy naprawa lub wymiana w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa. W każdym
wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu naprawy lub wymiany z
podaniem przyczyny tego opóźnienia. Całkowity czas naprawy lub wymiany nie może jednak przekroczyć
jednego miesiąca od dnia zgłoszenia usterki.
5.

W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany okres gwarancji szafy podlegającej naprawie
lub wymianie:
a)

w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,

b) w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.
6.

Wymieniając szafę Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać szafę fabrycznie nową, o
parametrach technicznych nie gorszych od szafy podlegającej wymianie.

7.

W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy szaf poza siedzibą Zamawiającego
wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca, a także na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyniesienia
szafy z siedziby Zamawiającego, oraz wniesienie i ustawienie po wykonaniu usług gwarancyjnych.
§7

1.

Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

2.

Wykonawca może zatrudnić podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje
do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie (złożył załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia
oferty), iż powierzy podwykonawcom wykonanie części (zakresu) oferowanego zamówienia.

3.

Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące usługi:
1) ………………….. o wartości …………….. brutto,
2) ………………….. o wartości .……………. brutto.

4.

Niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.

5.

Zlecenie wykonania, części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

6.

Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy jest możliwa tylko
w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca. Na dokonanie zmiany podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego.
§8

1.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki przy realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego brutto za całość przedmiotu umowy ustalonego w § 5 ust. 1 umowy.

2.

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy lub odstąpienia od
umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości szafy, obliczonej według
jednostkowej ceny brutto za szafę wskazaną przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do
umowy, w stosunku do której Wykonawca opóźnia z należytym wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych
opisanych w postanowieniach § 6 Umowy, za każdy dzień roboczy trwania opóźnienia.
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4.

Zapłata kary umownej, na podstawie postanowień Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia
naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez Zamawiającego ani uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej na podstawie Umowy.

5.

Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o podstawie i wysokości naliczanych kar umownych.
§9

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia
przekraczającej 10 dni roboczych lub dwukrotnego dostarczenia szaf o parametrach niezgodnych z
zamówieniem. Oba przypadku będą traktowane jako rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.
§ 10
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Kontrasygnata
Głównego Księgowego
Zamawiającego:
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Wykonawca:

