Załącznik Nr …. do oferty
UMOWA – wzór
na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie
zawarta w dniu .............................. roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd , reprezentowaną
przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Goździe na podstawie
pełnomocnictwa Wójta Gminy z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 7 , 26–634 Gózd
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym „ , w imieniu którego działają:
1. Dyrektor ZEAS w Goździe – inż. Józef Drab
a
.............................................................................................................................................
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/
w
…………………………………………………………………………………………………
…
NIP ............................................ REGON ................................
reprezentowanym przez:
..........................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na , „Dostawę i montaż monitoringu wizyjnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie ” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego strony zawierają umowę treści następującej:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „ Monitoring wizyjny
w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie „, zgodnie z szczegółowym zakresem
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz przeprowadzić szkolenie
pracowników z zakresie obsługi systemu monitoringu.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Strony ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest
dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia 18 września 2009 r.
§3
1. Materiały , urządzenia i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca robót.
2.Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
książkę eksploatacji systemu i 2 egzemplarze instrukcji obsługi , karty gwarancyjne
sprzętu .
3.Wykonawca oświadcza, że:
• posiada koncesję MSW i A na świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie
określonym w art.3 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
( Dz. U. Nr 114, poz. 740);
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

• posiada wszelkie prawem przewidziane uprawnienia dotyczące realizacji niniejszej
umowy i wykona ją zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i z należytą
starannością;
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych w trakcie
montażu monitoringu.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie przeprowadzonych robót należyty
porządek, przestrzeganie przepisów BHP.
§4
1.Wykonawca udziela na okres ……. lat gwarancji na dostarczone i zamontowane
urządzenia i instalacje.
2. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i trwa jeszcze 3 miesiące
dłużej od daty zakończenia okresu gwarancji.
3. Zakres gwarancji:
- wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie,
- wszystkie inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji niezawinione przez
pracowników obsługujących,
4. Bieg gwarancji rozpoczyna się po pozytywnie zakończonych testach konfiguracyjnych
i podpisaniu protokołu odbioru końcowego .
5. W przypadku naprawy z demontażem całego urządzenia Wykonawca dostarcza urządzenie
zastępcze.
6. Czynności Zamawiającego podczas gwarancji ograniczają się do zawiadomienia
Wykonawcy. Po zawiadomieniu o awarii ( uszkodzeniu) Wykonawca wykonuje demontaż ,
naprawę urządzeń i montaż po usunięciu usterki na własny koszt.

§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do :
• udostępnienia pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie ;
• odbioru końcowego technicznego i ilościowego .
2. Do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za
przedmiot zamówienia .
§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 , strony ustalają wynagrodzenie
brutto w wysokości ……………………. zł
( słownie: …………………………………………………………………………… )
w tym podatek 22 % VAT zgodnie z ofertą .
2.Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1 Zamawiający zapłaci przelewem na konto
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od otrzymania Faktury VAT , wystawionej po
odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.
3.Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego .
§7
Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku
wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:
1. Za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.

nie

2. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub
w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
3. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie usterek.
4.Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy , 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy
5.W przypadku , gdy zwłoka ( określona w ust. 2 , 3 przekroczy 30 dni kalendarzowych ,
Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy . W takim przypadku
Wykonawca zapłaci 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.
6.Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 6 ust.1 umowy .
7.Jeżeli kara umowna przewidywana w § 7 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .
§8
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za:
1.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego , 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy
2.W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy należności zgodnie z warunkami określonymi
w § 6umowy, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.
3.Jeżeli kara umowna przewidywana w § 8 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .
§9
1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.
§10
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody zamawiającego
§ 11
1.Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach z przeznaczeniem trzy dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy
Wykaz załączników do umowy :
1. Zakres wykonania monitoringu wizyjnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
Akceptuję niniejsze warunki umowy
dnia ………………………………
…………………………………..
/ podpis wykonawcy /

