Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ........... r. w Mrozach
pomiędzy:
Gminnym Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy,
NIP……………........, reprezentowanym przez:
………………………………….. – ……………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a:
...............................................................z siedzibą: ......................., ....................; wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
..............................., ..NIP ............,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru przez:
....................... ………………………………– ................................,
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji sali widowiskowo-kinowej wraz z montażem i
uruchomieniem dla Gminnego Centrum Kultury w Mrozach”, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca sprzedaje, Zamawiający kupuje fabrycznie nowe urządzenia wentylacji mechanicznej
oraz klimatyzacji wraz z dostarczeniem, instalacją, instruktażem obsługi, o parametrach oraz na
warunkach określonych w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej SIWZ, oraz w Ofercie złożonej przez Wykonawcę w dniu ………. r.. Przedmiot umowy
obejmuje sprzedaż, dostawę, instalację fabrycznie nowych urządzeń wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji o parametrach określonych w SIWZ, w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt wykonawczy.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji są
wolne od wad, praw osób trzecich i spełniają wszelkie normy wymagane przez prawo polskie i
Zamawiającego.
3. Całość umowy zrealizowana zostanie do 19.12.2013 roku.
§2
Zobowiązania stron
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) dostarczenia urządzeń zgodnie z SIWZ.
2) dostarczenia w formie pisemnej/na nośniku elektronicznym szczegółowych instrukcji obsługi i
konserwacji.
3) dostarczenia wraz z urządzeniami listy numerów seryjnych dostarczonych urządzeń.
4) dostarczenia (zgodnie ze SIWZ) urządzeń do Gminnego Centrum Kultury w Mrozach, 05-320, ul.
Mickiewicza 22
5) instalacji systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowo-kinowej w Gminnym
Centrum Kultury w Mrozach
6) dostarczenia dokumentacji powykonawczej
7) instruktażu 6 osób ze strony Zamawiającego dotyczącego obsługi systemu.

§3
Odbiory i przejście własności
1. Odbiór zainstalowanego systemu nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
dłuższym niż 4 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o zainstalowaniu systemu przez
Wykonawcę.
2. W odbiorach będą brali udział upoważnieni przedstawiciele obydwu Stron.
3. Wykonanie odbioru będzie potwierdzone protokołem.
4. W przypadku stwierdzenia usterek w zainstalowanym systemie Zamawiający wskaże je w
protokole, wyznaczając termin usunięcia usterek. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiającego i poinformowania Zamawiającego o usunięciu usterek.
Zamawiający wyznaczy kolejny termin odbioru dostawy.
5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych urządzeń podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany
jest wymienić oferowane urządzenia na nowe, zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 4 dni od daty
stwierdzenia wady jakościowej.
6. Po dostarczeniu urządzeń, o których mowa w ust. 5, zostaną one sprawdzone przez Zamawiającego.
7. Po odbiorze systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bez zastrzeżeń, Wykonawca obciąży
Zamawiającego kosztem dostawy i instalacji urządzeń wystawiając fakturę VAT na kwotę zgodną ze
złożoną ofertą.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy za wykonanie
niniejszej umowy wynosi .................zł, (słownie złotych brutto: ..................................................... ).
2. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy zawierającym zapłatę za realizację Umowy, wszelkie inne koszty związane z jego
realizacją, podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty dostarczenia urządzeń wraz z instalacją,
dokumentacją powykonawczą, instruktażem oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi:
ubezpieczenia, opłaty celne, itp.).
§5
Płatność
1. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT po zrealizowaniu instalacji systemu
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w
terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
4. Dane Zamawiającego do faktury VAT:
Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy,
NIP 822-22-30-555.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:
1) z tytułu niedotrzymania terminu określonego w §1 ust. 3 w wysokości 1% kwoty, o której mowa w
§ 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
2) w razie nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca
– w wysokości 3% wartości wynagrodzenia, określonej w § 4 ust. 1,
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada
Zamawiający w wysokości 10% kwoty o której mowa w § 4 ust. 1
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeżeli wysokość szkody przekroczy karę
umowną naliczoną na podstawie ust. 1.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§7
Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego systemu na okres
zgodny z gwarancjami producenta, nie mniej niż 24 miesiące.
2. Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem eksploatacji sprzętu niezgodnie z instrukcjami
dostarczonymi Zamawiającemu.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu serwis systemu na następujących warunkach:
a) Serwis obejmuje urządzenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b) Wykonawca gwarantuje dokonanie naprawy sprzętu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia
awarii
c) w przypadku niemożliwości zachowania terminu o którym mowa w § 7 ust. 3 lit. b, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć i zamontować urządzenia zastępcze.
Za każdy dzień spóźnienia wykonawca płaci 0,5% kary umownej od wartości netto niesprawnego
urządzenia.
c) Wykonawca zgłoszenia usterek przyjmuje faxem pod numerem ………., telefonicznie pod
numerem: …………. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: …………………….
§8
Poufność
1. Strony Umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej
wygaśnięciu wszelkie dane lub informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy na temat
stanu, organizacji lub interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione
ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.
2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub
bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych
informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp do informacji
jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu umowy.
3. Postanowienia § 8 ust. 1 i 2 obowiązują w zakresie, w jakim nie naruszają Ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
§9
Cesja
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy
na rzecz osób trzecich.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej potwierdzonej przez obie strony
umowy.
3. Forma pisemna zastrzeżona w Umowie dla dokonania czynności, zastrzeżona jest pod rygorem
nieważności,
4. W przypadku sporów wynikłych z umowy Strony będą współdziałać w celu ich ugodowego
rozstrzygnięcia.
W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę
pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający
…………………………………..

Wykonawca
…………………………….

