Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY

UMOWA NR ….......... zawarta w dniu

………….....……

pomiędzy:
1. Zespołem Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz
w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 42, NIP 527-21-20-063, REGON 016083410, reprezentowanym przez
Dorotę Popławską – Dyrektora. zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2. firmą: …….......................................................……………………………….....................……………................………… mającą swoją siedzibę
w ………………………………………….. przy ulicy ..................................................................................... wpisaną do rejestru
...................................................................................
i
posiadającą
numer
identyfikacji
podatkowej
NIP……...........................………….. oraz REGON…….............…..............................…., zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
1)……......................................................…………………………………………..
2)……......................................................…………………………………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć transportem własnym do siedziby Zamawiającego
(Warszawa, ul. Tyszkiewicza 42) instrument muzyczny – fortepian koncertowy .......................... marki
……………………… model …………………… wraz z dopasowanym do instrumentu pokrowcem - zwane również w
dalszym tekście „przedmiotem zamówienia.
2. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu instrumentu o numerze fabrycznym (lub o innym
charakterystycznym oznakowaniu) innym niż na etapie testowania instrumentu w kryterium „jakość”,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i obciążenia go karą umowną w
wysokości przewidzianej w §7 ust. 1 pkt. c) przedmiotowej umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprzedaż i dostawę 2 szt. ławy koncertowej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu z intonacją instrumentu po jego
wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie
Zamawiającego.
§2
Odbiór dostarczonego instrumentu:
a) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia zarówno
w celu oceny upewnienia się, że instrument jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że
odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ.
b) Za wadę fizyczną rozumie się jakąkolwiek niezgodność instrumentu z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ.
c) Ze sprawdzenia instrumentu dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie sporządzony
protokół i podpisany przez strony, który będzie zawierał w szczególności:
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wskazanie zbadanego instrumentu,
ewentualnie stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych.
d) Instrument będzie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę bez ponoszenia z tego tytułu
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany instrumentu przez okres 6 miesięcy, w przypadku
niespełnienia wymogów dotyczących brzmienia, intonacji, działania mechaniki, których nie mógł
stwierdzić w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
§3
Rękojmia za wady fizyczne i prawne.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu
zamówienia.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu
zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z
wprowadzeniem instrumentu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Gwarancja jakości, reklamacje
a) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że instrument dostarczony w ramach umowy jest wolny od
wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne instrumentu.
b) Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z instrumentem dokument gwarancyjny
wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.
c) Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego
gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad
lub usunięcia wad w drodze naprawy instrumentu w zależności od wyboru Zamawiającego w
terminie do 7 dni. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są
dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie.
d) Termin obowiązywania gwarancji wynosi ……… miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w umowie i w dokumencie gwarancyjnym.
e) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego jak
i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu zamówienia, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca
lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu
obowiązywania gwarancji.
f) Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany
instrumentu lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego nie
dopełni obowiązku wymiany instrumentu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w
terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy
na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na
podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
g) Maksymalny czas reakcji na zgłoszona usterkę – 24 godziny, w siedzibie Zamawiającego.
h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził (co najmniej raz roku w okresie trwania
gwarancji) przeglądy instrumentów na własny koszt zgodnie z zaleceniami serwisowymi zawartymi
w dokumentacji technicznej producenta.
§5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości:
………………………………………………………. złotych).

.................

złotych (słownie:
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2. Zapłata ceny za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu.
§6
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości
lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za zrealizowany
przedmiot zamówienia lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych
Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
2. Wykonawca zamierza część umowy ........................................................... powierzyć podwykonawcy.
§7
Strony zastrzegają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.5% wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości
0,5% wartości przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień opóźnienia,
c) w wypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - 20% wynagrodzenia umownego; za
przykładową okoliczność za którą odpowiada Wykonawca, strony rozumieją dostarczenie w
ramach realizacji umowy instrumentu o innym numerze fabrycznym niż ten, który był testowany na
etapie oceny merytorycznej oferty.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości - 20% wynagrodzenia umownego części niewykonanej.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
4. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z kar umownych.
5. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w §5 niniejszej umowy.
§8
1. Każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo siedzibie
Zamawiającego.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestie udzielania zamówień
publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej. pod rygorem nieważności.
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