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Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR

UMOWA NR ……………..

Zawarta w dniu ............................. r. w Chorzowie pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej,
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
....................................................................................................................................................
z siedzibą ……………………………………………………………………………………..
nr NIP: ………..................................., REGON: ...........................................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
zwanym dalej Wykonawcą, działającym na podstawie:
...........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr P/2009/06/1/UD/UE została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu technicznego, wykonania, dostawy oraz
montaŜu ścianki Wspinaczkowej wraz z dodatkowym wyposaŜeniem zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy w terminie: do dnia 30 sierpnia 2009 roku.
2) wykonania przedmiotu umowy z najwyŜszą starannością i fachowością zgodnie z normą:
PN-EN 12572 oraz normami branŜowymi (deklaracje zgodności)
3) wykonania robót zgodnie z projektem (deklaracje zgodności)
4) dostarczenia atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności zastosowanych elementów
i wbudowanych materiałów (kopie atestów potwierdzone za zgodność z oryginałem)
5) dostarczenia dokumentacji uŜytkowania ściany wspinaczkowej zawierających zasady
uŜytkowania, konserwacji i serwisu itp. (2 egzemplarze dokumentacji uŜytkowania)
6) przekazania dokumentacji powykonawczej,
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7) przeszkolenia personelu.
§ 3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) umoŜliwienia Wykonawcy wejścia na teren Sali rekreacyjno-rekreacyjnej przy
ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie w celu wykonania przedmiotu umowy w terminie
ustalonym przez strony.
2) zapewnienia nadzoru formalnego nad realizacją przedmiotu umowy,
3) dokonania odbioru końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru przedmiotu umowy
najpóźniej w ciągu 3 (trzy) dni od daty pisemnej informacji Wykonawcy o wykonaniu
przedmiotu umowy oraz braku usterek zgłoszonych przez Zamawiającego,
4) odebrania od Wykonawcy kompletu dokumentów zgodnie z § 2, pkt 3 do 6 niniejszej
umowy,
5) terminowej zapłaty za wykonany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6
niniejszej umowy.
§ 4.
Zamawiający moŜe udzielić zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od daty podpisania
umowy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto
(netto + podatek VAT) określoną w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy w wysokości …………………………………………….....…………… zł
(słownie: ...................................................................................................................złotych),
w tym: naleŜny podatek VAT w wysokości 22 % tj.:.…………………………………… zł
(słownie: ...................................................................................................................złotych),
2. Wynagrodzenie obejmuje równieŜ koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu
zamówienia, w tym koszty transportu i dokumentacji niezbędnej do normalnego
uŜytkowania.
§ 6.
1. NaleŜność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy w …………………………………………nr …………………….. po
doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonymi odpowiednimi dokumentami
określonymi w § 2, pkt 3 do 6 niniejszej umowy, potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiającego.
2. Zamawiający realizuje płatność z tytułu faktury w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej
wysokości.
§ 7.
1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przez strony
przedmiotu umowy,
2. Wszystkie przeglądy okresowe stanu technicznego sztucznej ścianki wspinaczkowej
(o której mowa w § 1 pkt.) w okresie gwarancji Wykonawca wykona 2 x w roku na swój
koszt i ryzyko.
Przetarg nieograniczony P/2009/06/1/UD/UE

2

3. W przypadku wystąpienia usterki w okresie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy usterki nie później niŜ w ciągu trzech dni
roboczych od daty zgłoszenia.
§ 8.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaŜności.
§ 9.
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy
postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne.
§ 10.
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary
umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy dzień zwłoki
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości 10 %
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
4) suma kar za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nie moŜe przekroczyć 10 %
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za nieodebranie przedmiotu umowy – w wysokości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem § 9
4. NaleŜność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z naleŜności Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.
§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaŜności.
§ 12.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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