Nr sprawy: ZP-01/16
Załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu: …./……/2016 r. pomiędzy:

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

a1:
…………………………………………………………………………
zarejestrowaną w …………………… pod numerem: …………………………………..
NIP: ………………………………………………………………REGON………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………..
została zawarta umowa następującej treści;
§1
Zamawiający oświadcza że,
1. W wyniku przetargu nieograniczonego nr sprawy; ZP-01/16, przyjął do realizacji
ofertę przedstawioną przez:
……………………………………………………………..
2. Przekazuje Wykonawcy do realizacji zamówienie będące przedmiotem przetargu.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające
na dostawie (transportem wykonawcy i na jego koszt) fortepianu koncertowego klasy
mistrzowskiej :………………………..(typ/model)
Przedmiot umowy obejmuje również strojenie instrumentu po jego wniesieniu i
ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w jego siedzibie.
2. Wykonawca wykona całość zamówienia zgodnie z z ofertą złożoną w postępowaniu
nr ZP-01/16 stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej umowy.
2.1.Wykonawca oświadcza, że fortepian stanowiący przedmiot umowy jest
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada parametry
jakościowe umożliwiające realizacje celu jakiemu ma służyć.
§3
Termin wykonania umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: nie później niż do 21 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.
2. Przez termin wykonania należy rozumieć dostawę fortepianu do siedziby
Zamawiajacego: ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, wniesienie na miejsce wskazane
przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz strojenie instrumentu.

1

W zalezności od formy prawnej wykonawcy.

§4
Sposób realizacji przedmotu umowy
1. Wykonawca wyda przedmiot niniejszej umowy nowy, bez wad i uszkodzeń.
2. Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy musi być potwierdzone
protokołem odbioru.
3. Koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach
trzecich powstałe w związku przyczynowym z realizacją zamówienia. W razie
wykonania szkody – wykonawca na własny koszt naprawi szkodę.
5. Przedmiot umowy podlegać będzie kontroli jakościowej i technicznej.
6. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000,00 PLN.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na okres
obowiązywania Umowy i przedstawienia go na każde żądanie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę stanowiącą przedmiot niniejszej
umowy z zachowaniem należytej staranności i rzetelności zawodowej, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przetargu nr ZP-01/16.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli stanu wykonania
przedmiotu umowy i przedstawiania swoich uwag i zastrzeżeń dotyczących jej
realizacji.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy możliwość komunikowania się swojego personelu w języku
polskim.
§5
Nadzór nad realizacją umowy
1. Nadzór nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszej umowie ze strony
Zamawiającego prowadzić będzie przedstawiciel Zamawiającego:
 …………………, tel. ……………………, mail: …………………………………...
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wymienionej ust. 1 umowy. W
takim przypadku Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie.
Zmiany te nie wymagają aneksu do nin. umowy o ile mają charakter tymczasowy.
3. Przedstawiciel Zamawiającego i osoby przez niego wyznaczone sa upoważnieni do
wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i wykonaniem
przedmiotu umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do prac objętych przedmiotem umowy
jest: ……………………tel……….e-mail………………………………….
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
1.1 Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi netto: …………….. -zł. + VAT: …………… zł.
tj.:
………………….
–zł.
brutto,
słownie:………………………………………………………………………………….
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym
transport i ubezpieczenie.
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1.2 Zamawiający przewiduje płatność przelewem bankowym, na konto Wykonawcy, w
terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami
w siedzibie Zamawiającego.
1.3 W przypadku konsorcjum, płatność nastąpi na konto lidera konsorcjum.
2. Wykonawcy nie przysługuje w trakcie realizacji umowy prawo żądania zmiany ceny,
z zastrzeżeniem zmian określonych w pkt 28.2 specyfikacji.
3. Wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Warunki odbioru i płatności
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy fortepian o ktrym mowa w par. 2 niniejszej
umowy, wnosi na wskazane miejsce i przeprowadza strojenie.
Czynnosci te wykonywane są w obecności komisji odbiorowej.
Zamawiający przeprowadza odbiór wykonania przedmiotu umowy w dniu
przeprowadzenia czynności o których mowa w ust. 1. Odbiór stwierdza się
protokolarnie.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy,
wszelkie poprawki Wykonawca wykona na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. Stwierdzone wady
należy zawrzeć w protokole odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się że
przedmiot umowy jest niekompletny lub nie może spełniać funkcji określonej w
umowie, zamawiający uzna to za nieodtrzymanie terminu wykonania oraz naliczy
kary umowne o których mowa w par. 8 niniejszej umowy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy
podpisany przez obie strony. Protokół końcowy należy przedłożyć wraz z
dokumentami gwarancyjnymi, kartami użytkowania.
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury za całość zrealizowanego przedmiotu umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§8
Kary umowne

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne;
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje kara umowna z tytułu odstąpienia
od umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia naleznego z tytułu
wykonania części umowy
2. Wykonawca płaci Zmawiającemu kary umowne;
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 pkt 1 umowy.
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty kary umownej z kwoty
należnego mu wynagrodzenia.

§9
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych jej postanowień, a w
szczególności gdy:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje przedmiotu umowy
w wyznaczonym terminie,
b) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy w zakresie jakiegokolwiek
postanowienia niniejszej umowy jeżeli naruszenie nie zostało usunięte w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o takim
naruszeniu,
c) zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przekroczy 7 dni
kalendrzowych,
d) w przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie wad/usterek stwierdzonych w
procedurze odbiorowej.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie przyczyny odstąpienia.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo rozwiązania niniejszej Umowy w
następujących przypadkach:
gdy został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub
gdy ogłosił on likwidację firmy;
kiedy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy
mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową.

§ 10
Gwarancja wykonawcy
1.

2.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zmawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze
względu na cel określony w umowie albo wynikający z przeznaczenia rzeczy.
Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu ich stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na 2 dni przed dokonaniem
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na
usunięcie wad maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o tych wadach, uwzględniając możliwości
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
2.1
Strony mogą się umówić, że w przypadku braku możliwości usunięcia
wady/usterki przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie wykonawca może
przeprowadzić naprawę w terminie późniejszym uzgodnionym z zamawiającym
dostarczając instrument zastępczy o parametrach nie gorszych od stanowiącego
przedmiot umowy na swój koszt.
2.2.
Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie
Wykonawcy i na jego koszt.
2.3.
Usunięcie wad winno być stwierdzono protokolarnie.
W przypadku, gdyby Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania nie usunął
wad/usterek przedmiotu umowy, wskazanych przez Zamawiającego lub gdyby ich
nie usunięcie groziło Zamawiającemu niedotrzymaniem podjętych zobowiązań
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4.
5.

6.

7.

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie takich prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca udzieli na całość przedmiotu umowy gwarancji na……………….. (min. 5
lat) lat.
Wszelkie świadczenia Wykonawcy w okresie gwarancji są bezpłatne i nie wymagają
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
5.1.Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis fabryczny w okresie gwaranacji.
Termin gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowy
odbioru przedmiotu umowy.
6.2.
Karta gwarancyjna oraz karta użytkowania stanowią załącznik do
protokołu odbioru. Warunki gwarancji i użytkowania nie mogą zastrzegać
dodatkowych dla zamawiającego czynności w szczególności odpłatnych związanych
z użytkowaniem przedmiotu umowy.
6.1.
Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw
gwarancyjnych przedmiotu umowy w sposób określony w niniejszym par.
7.1. Zamawiający
zastrzega sobie prawo w
przypadku powtarzającej się
wady/usterki do wymiany części lub całości instrumentu.
7.2.
Koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji
obciążają w całości wykonawcę.
§ 11
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają
formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny być zgodne z przepisami działu IV ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Procedura dokonywania zmian w zawartej umowie uregulowana jest w pkt 28
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nr ZP-01/16
§ 12
Podwykonawstwo2
1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia
przewidzianej niniejszą umową:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub
przepisami prawa.
3. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom,
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i
zaniechania.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
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W przypadku wskazania w ofercie realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców § 12 otrzyma brzmienie:
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców.
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2. Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy oraz z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwaranacji i rękojmi w
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia o którym mowa w par 6 ust.1 umowy w
formie…………………………
3.1.Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonany poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Umowę sporządzono w 3 egz., z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz.
Wykonawca.

Załącznikiem do umowy jest:
1. Oferta wykonawcy złożona w postępowaniu nr ZP-01/16 - załącznik nr 1.
WYKONAWCA
……………………………………….
/akceptuję istotne postanowienia umowy/
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