ZAŁĄCZNIK NR 8 do specyfikacji z dnia 10.03.2014r.

UMOWA NR RU ……./2014
W dniu ………………..roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego
zwaną w treści umowy
Zamawiającym, a firmą:
…………………………….
działającą na podstawie wpisu do ……………………………. nr …………………….
NIP ………………….. , REGON ………………….
reprezentowaną przez:
Pana – Pana …………………………..
zwaną w treści umowy Wykonawcą
zawarta została umowa następującej
treści:
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia .................... roku przeprowadzonego na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Umowa zawarta jest w celu realizacji Projektu "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne –
Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion”

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest:
a) dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego zgodnie ze SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) oraz ze
specyfikacją przedstawioną w ofercie (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), a także wykupienie usług
rozszerzonego serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, na warunkach określonych
w dalszej części umowy,
b) świadczenie usługi dostępu do Internetu w 150 gospodarstwach domowych na terenie gminy Gózd przez okres
17 miesięcy (nie dłużej jednak niż do 30.09.2015r.)
c) modernizacja dostarczonych zestawów komputerowych w zakresie podanym w Specyfikacji technicznej – załącznik
Nr 1 do SIWZ w terminie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a)
sprzedania i dostarczenia sprzętu komputerowego,
b)
zainstalowania sprzętu komputerowego,
c)
uruchomienia dostarczonego sprzętu komputerowego,
d)
dostarczenia oprogramowania wraz z dokumentami licencji do oprogramowania oraz zainstalowania
oprogramowania,
e)
dostarczenia sygnału internetowego wraz z niezbędnym sprzętem dla korzystania z tego sygnału,
f)
świadczenie usługi dostępu do Internetu,
g)
przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania,
modernizacji dostarczonych zestawów komputerowych.

Ilość i dane techniczne zamawianego sprzętu i oprogramowania zawiera oferta stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli,
pracowników lub osób, którymi się posługują w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługuje.

„INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro…”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność zestawy komputerowe
z chwilą podpisania protokołów odbioru przez beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu), o parametrach
technicznych wynikających z oferty Wykonawcy.
2. Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty,
oraz uwzględniając wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta wraz ze szczegółowym opisem zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z oprogramowaniem, dokumentami licencji do
oprogramowania, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczną w języku polskim Dostarczony sprzęt
komputerowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz
winien spełniać normy bezpieczeństwa. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt w ramach niniejszej umowy
jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r., Nr 69, poz. 457 z późn.
zm).
4. Wykonawca dostarczy sprzęt do Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z Wykazem lokalizacji 150 gospodarstw
domowych będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej umowy.
5. Dostawa
poszczególnych
egzemplarzy
sprzętu
nastąpi
na
koszt
własny
Wykonawcy,
w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość
i nienaruszalność.
6. Odbiór przez Zamawiającego sprzętu będącego przedmiotem dostawy nastąpi w formie protokolarnej (zostanie
sporządzony protokół odbioru, a w razie potrzeby również protokół potwierdzający wymianę sprzętu na wolny od
wad i usterek).
§ 3.
1. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie dostarczać sprzęt w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.
2. Po dostarczeniu sprzętu przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona
odbioru ilościowego i jakościowego u poszczególnych beneficjentów sprzętu w obecności przedstawiciela
Zamawiającego, zaś w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia dostawy ostatniej transzy zostanie
przedstawiony Zamawiającemu protokół zbiorczy. Wzór protokółu zawierający między innymi dane identyfikujące
beneficjentów ostatecznych zostanie przedłożony po podpisaniu umowy.
3. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie uruchomienia, działania
i konserwacji dostarczonego sprzętu i zainstalowanego w nim oprogramowania.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu
dostawy zawartym w SIWZ i parametrach wynikających z oferty lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady
zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu dostawy,
kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie Zamawiający nie dokona
odbioru sprzętu oraz dokonana niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy
odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu.
6. W przypadku opisanym w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej
w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
7. Do każdej jednostki wyszczególnionej w specyfikacji będzie dołączona karta gwarancyjna o treści nie mniej
korzystnej dla Zamawiającego niż postanowienia § 4 umowy.
8. Każdy element przedmiotu umowy będzie oznaczony unikalnym numerem fabrycznym.
9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt w ramach niniejszej umowy jest zgodny z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących
negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r., Nr 69, poz. 457 z późn. zm).
10. Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważnione do dokonania odbioru sprzętu.
§ 4.
1.
2.
3.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do Internetu wraz z niezbędnym sprzętem (ewentualne kable, routery,
anteny itp.) oraz uruchomić usługę w 150 gospodarstwach domowych u beneficjentów ostatecznych.
Lista lokalizacji gospodarstw domowych Projektu – stanowi Załącznik do umowy.
W razie konieczności wprowadzenia zmian w liście gospodarstw domowych Projektu, Wykonawca zapewni
przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Wszyscy
beneficjenci zamieszkują na terenie gminy Gózd.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu oraz podłączenie Internetu dla
150 gospodarstw domowych-beneficjentów ostatecznych Projektu nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia
Umowy, tj. od dnia ……………………., sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym po
podpisaniu Umowy, co zostanie potwierdzone końcowym Protokołem odbioru na podstawie indywidualnych
Protokołów odbioru przez beneficjentów ostatecznych.
Aktywacja usługi internetowej powinna nastąpić jednego dnia u wszystkich beneficjentów ostatecznych, i powinna
zostać potwierdzona podpisanym bezusterkowym końcowym Protokołem odbioru przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres,
pozostający w granicach administracyjnych gminy Gózd w czasie trwania Umowy. Wykonawca dokona bezpłatnego
przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania uczestnika Projektu, jeżeli w nowej wskazanej przez Zmawiającego lokalizacji nie istnieją możliwości
techniczne dla instalacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma prawo odmówić aktywacji łącza internetowego pod
nowym adresem, pod warunkiem, że uzasadni odmowę na piśmie podając konkretne powody technicznej niemożności
aktywacji łącza internetowego, przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi
zgodnie z ww. parametrami technicznymi lub zmiany uczestnika Projektu (lista rezerwowa beneficjentów
ostatecznych) w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku zmiany beneficjenta ostatecznego Wykonawca dokona bezpłatnej likwidacji usługi w poprzedniej
lokalizacji w terminie 3 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia.
Liczba beneficjentów ostatecznych w trakcie trwania Umowy, nie będzie ulegała zmianie. Szczegółowe dane
identyfikujące poszczególne lokalizacje z podaniem nazwisk i adresów beneficjentów ostatecznych zostaną
przedłożone po podpisaniu z wykonawcą niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu
Umowy i zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością.
Wykonawca zapewni dostarczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego wraz z urządzeniami/zestawami
i ich instalacją w 150gospodarstwach domowych będących beneficjentami ostatecznymi Projektu, poprzez
zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych, zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami
i praktykami, zapewniając co najmniej minimalne techniczne parametry zamówienia, określone w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
Wykonawca skontaktuje się z beneficjentami ostatecznymi w kwestii technicznego montażu i wykonania wszelkich
prac montażowych wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego w miejscach ich
zamieszkania lub siedzibach.
Wykonawca uzgodni bezpośrednio z beneficjentami ostatecznymi terminy dostaw i montażu zestawów urządzeń
umożliwiających dostęp do sieci Internet w miejscach docelowych. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia
oprogramowania, umożliwiającego stały dostęp do Internetu w miejscach docelowych Odbiór dostarczonych
i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet zostanie przeprowadzony bezpośrednio
w miejscach docelowych u beneficjenta ostatecznego. Z w/w czynności będą spisywane indywidualne Protokoły
odbioru podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Podpisanie końcowego Protokołu odbioru usługi świadczenia dostępu do Internetu nastąpi przez Zamawiającego
i Wykonawcę na podstawie podpisanych indywidualnych Protokołów odbioru i aktywacji sygnału u wszystkich
beneficjentów ostatecznych Projektu.
Wykonawca zapewni beneficjentom ostatecznym w miejscach docelowych możliwość zgłaszania przerwy w dostępie
do Internetu drogą telefoniczną pod nr telefonu: ................................ oraz możliwość telefonicznej konsultacji
technicznej w zakresie usunięcia przerwy w dostępie do Internetu.
Wykonawca gwarantuje należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne dostarczonego sprzętu oraz sygnału
internetowego.
W sprawach spornych, co do parametrów i funkcjonalności sprzętu lub sygnału internetowego Zamawiający
zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii niezależnego rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy zastrzeżenia Zamawiającego zostaną przez rzeczoznawcę potwierdzone, Wykonawca zobowiązany
jest ponieść koszty opinii tego rzeczoznawcy, a nadto jest zobowiązany do wymiany kwestionowanego sprzętu na
zgodny z umową.
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się zmodernizować dostarczony sprzęt komputerowy w okresie od 01.07.2015r. do
31.08.2015r.
2. Modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego zostanie wykonana zgodnie z zakresem podanym w Specyfikacji
technicznej będącej załącznikiem do SIWZ.
3. Modernizacja nie może wpłynąć na warunki gwarancji użytkowanego sprzętu.
§ 6.
1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na:
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- dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy, zgodnie z zapisami Formularza specyfikacji technicznej, od dnia podpisania
bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo–jakościowego sprzętu,
- zapewnienie dostępu do Internetu do dnia 30.09.2015 r.
- modernizację dostarczonych zestawów komputerowych, przy czym modernizacja nie może wpłynąć na warunki
gwarancji użytkowanego sprzętu.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe
w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony będzie na terenie Polski w miejscu użytkowania sprzętu.
4. Świadczenie serwisu gwarancyjnego będzie odbywało się zgodnie z warunkami opisanymi w Formularzu
specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
5. Termin usunięcia usterek i wad liczony jest:
a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godz.12.00 - od dnia zgłoszenia,
b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godz.12.00 - od następnego dnia roboczego,
c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze - od najbliższego dnia roboczego.
6. Za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych.
7. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż określony w Formularzu
specyfikacji technicznej, następnego dnia roboczego Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć
zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach technicznych oraz zainstaluje na nim
oprogramowanie. W przypadkach szczególnie istotnych dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt
zastępczy natychmiast, na cały okres od przyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu.
9. Wady sprzętu będą zgłaszane faksem lub pocztą elektroniczną. Zgłaszający obowiązany jest poinformować
Serwis Wykonawcy/Producenta o godzinach dostępności sprzętu.
10. Zgłoszenia uszkodzeń/wad będą przyjmowane drogą faksową lub pocztą elektroniczną - codziennie, całodobowo.
11. Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt.
12. W okresie gwarancji Zamawiający/Użytkownik mają prawo do:
a) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji,
b) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby użytkownika,
c) przekazywania dostarczonego sprzętu i oprogramowania do innych beneficjentów ostatecznych.
§ 7.
1. W razie niedokonania naprawy w terminach, o których mowa w formularzu specyfikacji technicznej,
albo niedostarczenia, w tym terminie, sprzętu zamiennego na czas naprawy na podstawie § 4 ust. 7,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego sprzętu, podlegającego
naprawie, za każdy dzień opóźnienia. Wartość brutto sprzętu, podlegającego naprawie, będzie liczona zgodnie
z cenami jednostkowymi brutto określonymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej
umowy.
§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do sprzedawanego sprzętu przez okres 36
miesięcy od daty upływu terminu gwarancji.
§ 9.
1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
brutto: …………………….. zł. słownie: ………………………………………………………. zł.,
w tym VAT: …………… zł
netto: …………. zł.
w tym za:
a) dostawę zestawów komputerowych wraz z instalacją …………………………… zł brutto
b) zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstw domowych …………………… zł brutto/ m-c
Cena miesięcznego abonamentu jest stała i w okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 30.09.2015r. nie
ulegnie zmianie.
Łączne wynagrodzenie opłaty abonamentowej za okres 17 miesięcy i przyłączenia do sieci internetowej
wynosi .............................. zł brutto
c) modernizację zestawów komputerowych ………………………………zł brutto.
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
w tym w szczególności koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji, świadczenia usług
serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Płatność, o której mowa w ust. 1 a), nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty odbioru jakościowego
i ilościowego przez Zamawiającego sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę na podstawie faktury VAT wystawionej
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przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy, której załącznikiem będzie protokół odbioru ilościowo –
jakościowego.

4.

5.

6.

7.

3.1. Faktura VAT zostanie rozbita na poszczególne elementy dotyczące ceny:
- sprzętu,
- oprogramowania,
- licencji,
- instalacji.
3.2. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikiem, Zamawiający zapłaci należność
wynikającą z tej faktury przelewem na konto Wykonawcy - w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia
Zamawiającemu.
Płatność, o której mowa w ust. 1 b),będzie realizowana co miesiąc na podstawie wystawianych faktur za świadczenie
usługi dostępu do Internetu. Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy następować
będzie na podstawie faktur VAT, przy czym każda faktura winna być opisana w następujący sposób: Opłata
abonamentowa za dostęp do Internetu w ramach realizowanego projektu „INTERNET w gminie Gózd - szansą na
lepsze jutro...”.
4.1. Wykonawca wystawiać będzie zbiorcze faktury za świadczenie usługi dostępu do Internetu (opłata
abonamentowa) za każdy miesiąc przez okres obowiązywania Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą obejmującą cenę
miesięcznego abonamentu dla wszystkich punktów odbioru sygnału internetowego. Faktury będą wystawiane na
koniec danego miesiąca za cały miesiąc. Opłata abonamentowa w miesiącu aktywacji usługi, będzie wyliczona
proporcjonalnie do liczby dni od podpisania końcowego Protokołu odbioru.
4.2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu z konta Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
Płatność, o której mowa w ust. 1 c), nastąpi jednorazowo po wykonaniu modernizacji zestawów komputerowych
w okresie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r. w terminie 30 dni liczonych od daty odbioru przez Zamawiającego na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Faktury będą wystawiane na:
Gmina Gózd
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd
NIP 7962929257
REGON
Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§.10.
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą będzie – ………………………. ..
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie – ………………………….
§.11.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) karę umowną za opóźnienie w dostawie lub zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu oraz pozostałych
elementów przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu
umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
Wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, od której będą naliczane kary umowne, będzie liczona
zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej
umowy.
b) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) odsetki ustawowe – za opóźnienie w zapłacie faktury.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni, przy czym dostarczenie przedmiotu umowy w stanie
niekompletnym wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w jej wykonaniu;
b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
c) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, opóźnienie w wymianie
przekroczy 7 dni – w takiej sytuacji odstąpienie od umowy nastąpi w części dotyczącej tego sprzętu.
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5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić na piśmie w terminie do 14 dni od powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę tego odstąpienia.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych, obliczonych przez Zamawiającego w oparciu
o postanowienia umowne z przysługującego mu wynagrodzenia.
7.
§ 12.
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego, kierując pisemnie swoje roszczenia do Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu
3 dni od daty ich zgłoszenia.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli pisemnej odpowiedzi na roszczenie
w ustalonym terminie, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§.13.
1. Wykonawca na dzień podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny umowy, tj…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………….),
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w: ……………………………………………………………………..
3. Wniesione zabezpieczenie zostanie podzielone w następujący sposób:
1) 70% - zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy,
2) 30% - zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.
§ 14.
1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
b) w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
c) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych
i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo
zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
2. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
a) charakterze niezależnym od stron,
b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) którego nie można przypisać drugiej stronie.
3. Za siłę wyższą warunkują zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
a) powódź, pożar,
b) silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany
jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie,
c) inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.
4. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie
brane pod uwagę przy składaniu ofert.
5. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:
a) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
b) nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
c) promieniowanie lub skażenia,
d) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego
pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,
e) wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne
lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób
zakaźnych dotychczas niewystępujących.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość:
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a) zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą, pozwalającą na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną) po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiającego.
b) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości zastąpienia pierwotnego przedmiotu zamówienia
przedmiotem o wyższych parametrach technicznych na wypadek wycofania przez producenta tego pierwszego
z produkcji w ogóle.
c) zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na
rynku, na nie gorsze niż wymagane, po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.
d) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
7. Zmiany wskazane w ust. 6 są możliwe tylko w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy także w innych okolicznościach,
a w szczególności w następujących sytuacjach:
a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy,
numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
c) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których
mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego
pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
§ 15.
1.

Wykonawca nie może dokonać w całości ani w części oraz w jakiejkolwiek formie, zbycia bądź obciążenia
wierzytelności, w tym przyszłych, przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postępowanie niezgodne z powyższym
zapisem nie wiąże Zamawiającego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

2.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3.

Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, strony
podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Integralną część umowy stanowi:
Załącznik nr 1 - SIWZ
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 3 - Wykaz Beneficjentów Ostatecznych - lokalizacja gospodarstw domowych na terenie Gminy Gózd, objętych
przedmiotem Umowy.
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