WZÓR UMOWY

Umowa nr ……………………….
zawarta w dniu ............................ w Gliwicach pomiędzy:
Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A , 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249, zwaną dalej
„Zamawiający” reprezentowanym przez:


Prezesa Zarządu – Ewę Weber

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:


…………………………………………. – ……………………………………………..

łącznie dalej zwanych „Stronami”,
o następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1.
2.

Przedmiotem umowy jest: „Dostawa, montaż, konfiguracja dwóch telebimów w technologii LED
wraz z kompletnym osprzętem”, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do umowy.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego, tj.: istniejące konstrukcje w Gliwicach zlokalizowane przy
ulicach Dworcowa/Wyszyńskiego oraz Pszczyńska/Pocztowa.

§2
Termin realizacji umowy
Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do 30.12.2019 r.

§3
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Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto:
......................zł (słownie: ............................................. zł), w tym wartość netto w wysokości
....................... zł i podatek VAT w wysokości ………………. zł).
W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1
ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie
zmianie.
Płatność faktury będzie dokonana na rachunek bankowy ujęty w fakturze ze wskazaniem
podzielonej płatności. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru.
W przypadku gdy Wykonawca będzie miał zamiar skorzystać z uprawnienia do wystawiania
ustrukturyzowanych elektronicznych faktur, o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn.
zm.), Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne oświadczeniu o skorzystaniu z uprawnienia.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury należy wystawić na: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska
37P, NIP 6312578261.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikający z niniejszej Umowy.
§4
Gwarancja

1.

2.

Na objęte zakresem umowy dostawy, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca
udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:.......... miesięcy oraz 24 miesiące rękojmi, licząc od
dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonanego bez zastrzeżeń. Strony zgodnie
uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy
ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca
w zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.
Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 jest nowy i
dobrej jakości oraz udziela na produkty gwarancji, której terminy i zasady określają załączniki do
umowy. Ogólne warunki gwarancji przewidują:
a. ujawnione w okresie gwarancji wady elementów przedmiotu umowy będą bezpłatnie
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od zgłoszenia
usterki,
b. wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie lub e-mailem
pod numer telefonu i adres podane przez Wykonawcę w §7 Umowy,
c. usługi serwisowe świadczone będą w miejscu zamontowania przedmiotu umowy lub sprzęt
będzie zabierany na koszt Wykonawcy,
d. okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej,
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e. Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany sprzętu na
wolny od wad.
§5
Kary umowne
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w §6 ust. 1, Stronie odstępującej przysługuje
kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.
Z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 w stosunku do
terminu, o którym mowa w §2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od
następnego dnia po upływie terminu umownego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad, o których mowa w §4 ust. 2 pkt a,
Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstąpienia
Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w §6 ust. 3.
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 - 4, Strony mają prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 - 4 nie pokrywają
poniesionych przez nich szkód.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury
wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
§6
Odstąpienie od Umowy

1.
2.

3.

4.

Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy jedna ze Stron nie
przystąpiła do realizacji umowy lub zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest
zobowiązany do pisemnego wezwania Strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze
wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje,
jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona przeciwna nie przystąpiła do
realizacji obowiązków umownych, w terminie 30 dni od upływu tego terminu.
Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
Przedstawiciele Stron

1.

Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu
Umowy:
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2.

ze strony Zamawiającego – ……………………..
ze strony Wykonawcy – ……………………………
Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona wyznaczająca nowego
przedstawiciela musi powiadomić drugą Stronę o tym fakcie pisemnie. Zmiana w trakcie
realizacji niniejszej Umowy przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest skuteczna wobec drugiej
Strony po otrzymaniu przez nią powiadomienia na piśmie.
§8
Zmiany umowy

1.

2.
3.

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Zakup, dostawa, montaż,
konfiguracja dwóch telebimów w technologii LED wraz z kompletnym osprzętem”
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia:
a) Konieczność wykonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,
c) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron Umowy, którego skutkom nie można zapobiec,
występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy w
jej obecnym brzmieniu; W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie
uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie
zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej
ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy,
d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu
realizacji jakiegokolwiek elementu Umowy,
e) w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.

2.

Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w
ofercie, co stanowi kwotę: ………….zł (słownie: …………………………………………………………).
Zabezpieczenie zostało wniesione w następującej formie: ………………...
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3.

Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje termin świadczenia
przedmiotu Umowy oraz 30 dni po jego upływie.

§10
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – 1 (jeden) egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
a. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
b. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

………………………………….……
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………
WYKONAWCA
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