Projekt umowy załącznik Nr 2

Znak sprawy: RP 2151.67.2019

Umowa
na dostawę i montaż systemu klimatyzacji
do punktu konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławnie

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) ponieważ wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 )

UMOWA NR 2151. ………….2019
zawarta w dniu ………………………….. w Urzędzie Gminy w Sławnie pomiędzy:
Gminą Sławno z siedzibą Sławno,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26 - 332 Sławno,
reprezentowaną przez:
mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno
– zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
NIP: 768-17-35-627; REGON 590648178
a …………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………….
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” następującej treści:
Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawę i montaż systemu klimatyzacji do punktu
konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie
2. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym rurociągi,
instalacja skroplin, przewody elektryczne, pompkę skroplin, zapewnia Wykonawca.
§2
1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego i zamontuje urządzenia, o których mowa
w § 1 oraz przekaże związane z urządzeniami dokumenty (instrukcję obsługi w języku
polskim, kartę gwarancyjną) w terminie do 27.12.2019 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania urządzeń z najwyższą starannością,
zgodnie
z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3. Spełnienie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie zostanie
potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony, bez zastrzeżeń.
4. W przypadku wadliwego wykonania instalacji lub stwierdzenia niezgodności urządzeń
z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się
odpowiednio do wymiany urządzeń w terminie do 3 dni roboczych lub do poprawnego

zamontowania urządzeń w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o
niezgodności lub wadzie.
§3
1. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez obie Strony
protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę
faktury/rachunku.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z formularzem:
Netto: .................. zł /słownie:

/

podatek VAT ..% tj: ................. zł /słownie:

/

brutto: .................... zł /słownie:

/

2. Należność za realizację przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku, w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura/ rachunek będzie wystawiona na:
Gmina Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 31
26 – 332 Sławno
NIP 768 17 35 627

§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia oraz ich instalację na okres 3 lat,
licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 3.
2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia
będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis gwarancyjny, świadczony
w siedzibie Zamawiającego.
3. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) gotowość serwisu
w godzinach 8.00 – 15.00,

(przyjmowanie

zgłoszeń

o

wadach)

w

dni

robocze

b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą zgłaszać wady urządzenia oraz wykonania
instalacji w dni robocze w godzinach 8.00-15.00, za pośrednictwem faksu lud drogą
elektroniczną,
c) Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad w ciągu 2 dni roboczych, licząc
od dnia ich zgłoszenia,

d) standardowy czas naprawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady
e) w przypadku konieczności wymiany podzespołów trudno dostępnych, po poinformowaniu
Zamawiającego, naprawa może trwać maksymalnie 7 dni roboczych (licząc od dnia
zgłoszenia wady),
f) okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy,
g) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej
w przypadkach:  wystąpienia kolejnej wady urządzenia po wcześniejszym wykonaniu
3 napraw gwarancyjnych danego urządzenia,  nie wykonania naprawy w terminie 20 dni.
h) w przypadku wymiany urządzenia na nowe, Zamawiający wymaga, aby posiadały
minimum parametry określone w zapytaniu ofertowym,
i) w przypadku wymiany urządzenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo,
od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie.
§5
1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów Stron
niniejszej umowy oraz podpisywania protokołów odbioru, wyznacza się następujące
osoby: - dla Zamawiającego: Pani .........................., - dla Wykonawcy: .............................
przy czym zmiana tych osób może nastąpić po poinformowaniu drugiej Strony i nie stanowi
zmiany niniejszej umowy.
2. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Dla ważności jakichkolwiek zmian lub uzupełnień w niniejszej umowie i jej załącznikach,
niezbędne jest zachowanie formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia
w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§6
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 2 umowy.

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 pkt 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 2 umowy.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.
§7
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają form pisemnych aneksów do umowy pod rygorem
nieważności.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy,
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

DOSTAWCA:

_________________________

ZAMAWIAJĄCY:

______________________

_______________________
Kontrasygnata Skarbnika

