Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA - wzór

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:
Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną
przez:
mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego na podstawie pełnomocnictwa
Rektora Politechniki Gdańskiej;
zwaną dalej "Zamawiającym"
oraz
___________________________________________________________________________________
z siedzibą w ________________,
ul. ________________________.
REGON: ____________ NIP: ______________ KRS: ______________;
reprezentowanym przez:
_______________________________
_______________________________
zwaną dalej WYKONAWCĄ, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z póź. zm.), zwaną dalej ustawa Pzp,
§ 1 Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż kamery monitoringu miejskiego oraz uruchomienie transmisji
obrazu do centrum monitoringu miejskiego na ul. Białej wraz z konserwacją zainstalowanych urządzeń
w okresie trwania gwarancji, zgodnie z ofertą wykonawcy oraz szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
§ 2 Wartość umowy i warunki płatności.
1. Cena określona w Umowie obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest
zapłacić za przedmiot Umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy (dostawa,
montaż, uruchomienie, konserwacja zainstalowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji)
za kwotę brutto: .......................zł
(słownie: ..........................................................................................),
3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego
odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto,
podatek VAT i wartość brutto dostawy.
4. Odbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z zał. 3 do umowy.
5. Przegląd konserwacyjny musi być potwierdzony protokołem konserwacji.
6. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
§ 3 Warunki wykonania Umowy
WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy (dostawa, montaż, uruchomienie),
w terminie …………dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Kamera znajduje się na skrzyżowaniu ulic Do Studzienki i Traugutta, skrzynka telewizyjna
powiązana z kamerą – na zewnętrznej ścianie Domu Studenckiego nr 3, od strony ulicy Do
1.

Studzienki, a koniec łącza światłowodowego w centrum monitoringu na ulicy Białej.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować wszystkie niezbędne elementy do montażu
i uruchomienia działającego punktu kamerowego (kamera, obudowa, uchwyt na słup, zasilacz,
media konwertery) oraz zestawić i uruchomić łącze światłowodowe między skrzynką telewizyjną
a centrum monitoringu na ul. Białej.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić konserwację dwa razy w
roku.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia……konserwacji w okresie trwania gwarancji.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w umowie, zaleceniami producentów systemów, obowiązującymi przepisami
i wiedzą techniczną.
7. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej
Umowie terminu WYKONAWCA dostarczył, zamontował i uruchomił kamerę, będącą przedmiotem
Umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego.
§ 4 Warunki gwarancji
1. WYKONAWCA udziela: ...........miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonej kamery wraz z niezbędnymi elementami punktu
kamerowego:
a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc w dni
robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;
b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni licząc w dni robocze Zamawiającego od daty i
godziny przystąpienia do usuwania usterki lub wady.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany dowolnego zainstalowanego elementu punktu
kamerowego wykazującego wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach
technicznych w przypadkach:
a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy,
licząc w dni robocze Zamawiającego:
b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne
uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
4. WYKONAWCA dołączy do towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty techniczne
i karty gwarancyjne w języku polskim.
5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi.
§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną
w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień
opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 2 pkt a) lub w § 4 ust. 2 pkt b) umowy,
za każde naruszenie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2
ust. 2 umowy w przypadku niewykonania umowy z należyta starannością lub naruszenia
postanowień umowy, za każdy dzień trwania naruszenia, za każde naruszenie.
4. Za nieterminowe przystąpienie do przeglądu konserwacyjnego WYKONAWCA zapłaci karę umowną
w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od
upływu 6 miesięcy od daty odbioru lub poprzedniej konserwacji.
5. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art.145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej
umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie
karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy.
6. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego
w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy.
7. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak
również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.
9. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez
Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m. in.
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub w przypadku niewykonania
umowy z należytą starannością.
10. Dochodzenie kary umownej za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kary umownej za odstąpienie.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastosowaniem art. 144 ustawy Pzp.
2. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji wierzytelności ani
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na Podmioty lub osoby trzecie.
3. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ,
ZAMAWIAJĄCY wyznacza:
..........................................................
a WYKONAWCA wyznacza:
...........................................................
4. O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie powiadomią
się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę
zobowiązaną.
5. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót
i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku.
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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Załączniki:
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3. Protokół zdawczo – odbiorczy

ZAMAWIAJĄCY

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

