Załącznik nr 4
UMOWA NR ...................
na dostawę i usługi w ramach zamówienia publicznego w trybie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
W dniu ...............2011 r. w Katowicach pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach
reprezentowanym przez:
1/ Annę Wrześniak - Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą: ...............................................
.....................................................
......................................................
NIP .......................................
REGON .............................................
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla ...................................
.....................Wydział Gospodarczy nr KRS ...................................................
reprezentowaną przez:
.................................................................................................
.................................................................................................
zwaną dalej Dostawcą,
po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta
została umowa następującej treści:
§ 1.
Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia obejmujący w szczególności sprzedaż, dostawę,
montaż i uruchomienie systemu monitoringu pracy poborników pyłu, za pomocą sygnalizacji SMS, wysyłanych
na konfigurowalny numer telefonu komórkowego (kod CPV: 32441100-7 Telemetryczny system nadzoru),
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą jako załącznik nr 1 integralną część
niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą z dnia .............................., stanowiącą jako załącznik nr 2 integralną
część niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie umowy zapłacić cenę określoną w § 2, w
terminie określonym w § 3. Wykonanie przez Dostawcę przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.11.2011 r.
§ 2.

1. Ryczałtowe wynagrodzenie dostawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
2.

§ 1, oraz za wykonanie obowiązków określonych w § 5, wynosi ........................................... zł brutto
(słownie: ............................................................. zł).
Własność systemu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru, o którym mowa w § 3.

§ 3.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od daty podpisania przez
obie strony protokołu odbioru obejmującego potwierdzenie wykonania dostawy, montażu, uruchomienia
systemu i potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia, oraz od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, jednak
nie wcześniej niż w ciągu trzech dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonych na zapłatę
faktury. Dniem zapłaty jest dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany na fakturze.
1.
2.

3.

§ 4.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w terminowym wykonaniu któregokolwiek
z obowiązków - 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.
W razie niewykonania umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.
W razie wad albo w razie niezgodności dostarczonego towaru z ofertą lub specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości

4.

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, za każdą
niezgodność.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad karę umowną na zasadach
ogólnych wg przepisów kodeksu cywilnego, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
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2.
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3.

4.
5.
6.
7.

§ 5.
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres … miesięcy od daty dostawy. W
okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się wykonywać pełną obsługę serwisową, zgodnie z
zaleceniami producenta, z wykorzystaniem przewidzianych przez niego materiałów
eksploatacyjnych, w tym wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
Dostawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy systemu w okresie trwania gwarancji, jeżeli jest
to konieczne dla zachowania gwarancji producenta.
§ 6.
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 tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytuły wykonania części umowy.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego
aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w następujących okolicznościach:
a. zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług
(VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług,
b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmianie ulegnie odpowiednio
zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy;
c. w zakresie modelu oferowanych Urządzeń, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi
wyłącznie w przypadku gdy oferowany model Urządzenia został wycofany z dystrybucji i
zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o pramateriach co
najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo
wyposażony, za wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy;
d. zmiany terminu dostawy lub wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od upływu terminu, o
którym mowa w § 3 ust. 1, przewidzianego na zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia
porozumienia.
W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Sąd
Powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Za Zamawiającego

Za Dostawcę

