Wzór umowy – załącznik nr 6
Umowa Nr …............../2015
zawarta w dniu ……….……w Białymstoku pomiędzy:
„Stadion Miejski” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Słonecznej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP
5423230046, REGON 200763186, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :
1) Adam Popławski – Prezes Zarządu,
2) Bogusława Janowicz – Wiceprezes Zarządu,
a
………………………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………, REGON ……………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………………
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa kompleksowego wyposażenie pomieszczeń administracyjnobiurowych Zamawiającego w sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, z podziałem
na części:
1) część I – sprzęt multimedialny;
2) część II – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
obejmująca montaż, konfigurację oraz uruchomienie urządzeń.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko
na adres: ul. Słonecznej 1, 15-323 w Białystoku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wymagania techniczne i ilość zamawianego sprzętu
zostały wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony przez niego przedmiot umowy zgodny ze złożoną ofertą,
jest fabrycznie nowy, wolny od wad, nie ma znamion użytkowania, sprawny technicznie, bezpieczny,
kompletny i gotowy do pracy.
5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu:
1) część I - 30 dni od daty zawarcia umowy;
2) część II - 30 dni od daty zawarcia umowy.
6. Za termin realizacji odpowiedniej części przedmiotu umowy strony uznają wykonanie w całości
dostawy w tej części, wraz z dokumentacją techniczną, certyfikatami, licencjami, gwarancjami, instrukcjami
obsługi w języku polskim oraz instrukcjami dotyczącymi eksploatacji, potwierdzonej protokołem odbioru.
§ 2.
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
1) część I - ………………….zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……….…….. zł, kwota
brutto w wysokości ………..……………. zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………
2) część II - ………………….zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………..…. zł, kwota
brutto w wysokości ………………………. zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Strony przyjmują, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
5. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z przedmiotem umowy oraz warunkami realizacji umowy
i oświadcza, ze wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, uwzględnia wszystkie
okoliczności związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.
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§ 3.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za ilość i jakość przedmiotu umowy oraz
wady zmniejszające ich użyteczność lub wartość.
2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rozszerza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi na liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru okres:
1) część I – 24 miesiące;
2) część II - 36 miesięcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt i ryzyko wady stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi lub dokonać wymiany wadliwego sprzętu w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady,
chyba ze strony ustalą inny termin.
4. Zgłoszenie uszkodzenia lub wady sprzętu przesyłane będzie Wykonawcy na adres poczty
elektronicznej ……… lub pod nr faksu ………
5. W przypadku wady sprzętu, która nie jest możliwa do usunięcia lub nieusunięcia wady w ciągu 14
dni od jej zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy o takich samych
parametrach jak sprzęt naprawiany, w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.
6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych
parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej funkcjonalności.
7. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia wady, Zamawiający
może dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub
rękojmi.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów
usunięcia wady w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
9. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację dostawy jest ………, tel.: ……..,
e-mail: …… zaś ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialna jest ………, tel. ………., e-mail. …….
§ 4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500,00-zł za każdy dzień zwłoki
w stosunku do terminów, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 niniejszej umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wady lub dokonaniu wymiany wadliwego sprzętu - w wysokości 50,00-zł
za dzień zwłoki w stosunku do terminów ustalonych zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszej umowy;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust 1 pkt 1 i 2.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.
§ 5.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) Wykonawca realizuje dostawę w sposób niezgodny z niniejszą umową lub zapisami SIWZ.
2) Wykonawca przekroczy terminy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2, o 10 dni,
3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§ 6.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) przedmiotu umowy - w przypadku zaoferowania sprzętu oraz oprogramowania o parametrach takich
samych lub wyższych od wskazanego w ofercie, w okolicznościach gdy sprzęt oraz oprogramowanie
zostało wycofane ze sprzedaży lub producent zapowiedział zakończenie jego produkcji.
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2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawo zamówień Publicznych.
2. Spory wynikłe w realizacji powyższej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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