Zał. 6
Umowa nr ...........
Zawarta w dniu ……

r. w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy:

Państwową Szkołą Muzyczną I St. im Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej
Pl. Floriański 14 26-110 Skarżysko- Kamienna.
NIP
REGON
zwaną dalej „Zamawiającym”
w imieniu którego działa:
Elżbieta Rokita – dyrektor
Anna Zaręba - główna księgowa
a firmą:
……………………………………………………………………………………………………………..
KRS lub EDG; NIP………………………….;Regon……………………………………………….
reprezentowaną/ym przez:
..........................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Remont wnętrza sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

§1.
Opis przedmiotu umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania, pn.: Dostawa i montaż nowych foteli w sali
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku Kamiennej”
2. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem 100 sztuk nowych foteli w Sali koncertowej Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz złożoną ofertą, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
3. Licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji:
a) do siedmiu (7) dni roboczych oferowany model fotela, karty katalogowe oferowanego modelu fotela i
wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własne ryzyko i transportem własnym bez pobierania z tego
tytułu dodatkowych opłat.
5. Wszystkie koszty związane z transportem, opakowaniem, dostarczeniem, montażem foteli oraz
ubezpieczeniem ich na czas transportu ponosi Wykonawca.
§2.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2013r.
2. Termin i miejsce dostawy oraz dokładny termin rozpoczęcia montażu foteli zostanie uzgodniony z
Zamawiającym z uwagi na konieczność skoordynowania prac związanych z montażem foteli z robotami
remontowymi w sali koncertowej, będącymi przedmiotem odrębnej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Umowny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określony w ust. 1 jest datą zakończenia
czynności odbiorowych i podpisania „ Protokołu końcowego odbioru zadania ”.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku przedłużającego się remontu sali koncertowej do
rezygnacji z montażu foteli. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę brutto
z tytułu montażu foteli wskazaną w ofercie wykonania.
§3.
Odbiory
1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisany bez
zastrzeżeń, przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za

dostarczone fotele. Protokół dostawy będzie zawierał co najmniej; nazwę przedmiotu umowy, ilość, datę
i miejsce przekazania, zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron umowy. Przy dostawie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, certyfikaty, karty techniczne i
inne dokumenty dotyczące dostarczanej partii foteli. Podczas odbioru zrealizowanej dostaw y Zamawiający nie
ma obowiązku sprawdzania dostarczanych foteli pod względem ich jakości i braku wad fabrycznych, czy
mechanicznych powstałych podczas transportu.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania
konserwacji tapicerki zamontowanych foteli.
§4.
Wynagrodzenie
1. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
brutto:...................
(słownie:…………………………………………………………………………………….…………………),
2. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia wpływu do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy . Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4.
W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do
umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
5.
Z uwagi na finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – rozliczenie musi nastąpić najpóźniej do dnia 15.grudnia 2013 r. ( biorąc pod uwagę ewentualne zmiany
umowy określone w §8).

§5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§6.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy,
licząc od dnia odbioru końcowego robót.
2. Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał zamawiający w dniu końcowego odbioru zadania
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§7.
Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 %
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2
przekraczającego 10 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczonego dodatkowego terminu. W
tym przypadku Zamawiający jest uprawiony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 4 ust. 1.
3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad bądź usterek przedmiotu umowy, zwłoki w wymianie wadliwego
towaru na nowy lub w zwłoki w usunięciu niezgodności przedmiotu umowy z warunkami Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – stwierdzonych podczas odbioru końcowego zadania lub w okresie gwarancji i rękojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie ww nieprawidłowości .
4. W razie odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się.on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
30% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.
5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych nałożonych na Wykonawcę z przysługującego mu
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym
terminie.
§8.
Zmiana umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w niżej
wymienionych przypadkach:
2.1. Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:
a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, i dotyczy następujących obowiązków Zamawiającego:
- udostępnienie Sali koncertowej Wykonawcy celem wykonania prac montażowych,
b) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia prac, ze względu na:
- przedłużenie procedury przetargowej,
- zaistnienie okoliczności powodujących wydłużenie terminu realizacji robót remontowych wykonywanych w
Sali Widowiskowej na podstawie odrębnej umowy, uniemożliwiających realizację prac montażowych w ramach
niniejszej umowy, wówczas termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do
zakończenia prac wstrzymujących wykonanie prac montażowych,
c) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli konieczność
przedłużenia terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
3.1. Sposób inicjowania zmian:
a) Zamawiający:
- wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
- wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
b) osoby występujące po stronie Zamawiającego:
- wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
c) Wykonawca:
- wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
3.2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w
stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.) Protokół
konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
3.3. Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności umowy.
§9.
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;
c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokołu odbioru zadania;
c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której
winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada;
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
§10
Postanowienia końcowe
1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze strony Zamawiającego
wyznaczony jest: …………………………………………………………, telefon:
2. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze strony Wykonawcy wyznaczony
jest: ............................................ , nr tel .......................................
3. Wszystkie materiały występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać:
2. certyfikaty na znak bezpieczeństwa;

3. aprobaty techniczne;
4. certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności;
5. atesty;
jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów.
4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
5. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
1. Oferta Wykonawcy;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Wzór Karty gwarancyjnej;
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2
do Umowy Nr ..….2013 z dnia …...2013 r.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania
REALIZACJA DOSTAWY I MONTAŻU

Lp.

Zakres

1
2
1.
Dostawa w ilości 100 szt.
2.
Montaż foteli w ilości 100 szt.
RAZEM:

Termin zakończenia realizacji
zamówienia
3

Kwota brutto, zł
4

Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2013r.
2. Termin i miejsce dostawy oraz dokładny termin rozpoczęcia montażu foteli zostanie uzgodniony z
Zamawiającym z uwagi na konieczność skoordynowania prac związanych z montażem foteli z robotami
remontowymi w sali koncertowej, będącymi przedmiotem odrębnej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3
do Umowy Nr ..….2013 z dnia …...2013 r.

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)
obiektu budowlanego/wykonanych robót w okresie gwarancji
sporządzona w dniu .........................
1.

Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im Zygmunta Noskowskiego
w Skarżysku – Kamiennej
Pl. Floriański 4 26-110 Skarżysko- Kamienna

2.

Wykonawca .............................................................................................................

3.

.............................................................................................................
Umowa .............................................................................................................

4.

(nr umowy, data)
Przedmiot umowy: (objęty kartą gwarancyjną)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
5.
Data odbioru końcowego, dzień ................ miesiąc........................ rok ......................
6.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

7.

Termin obowiązywania gwarancji: od dnia ............................. do dnia ...........................

8.
8.1.

W okresie trwania gwarancji:
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw wad ujawnionych w okresie rękojmi i
gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Zamawiającego
terminem jej usunięcia.
Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym
terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z mediów.
W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie
do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia w formie
pisemnej potwierdzonej faksem lub doręczonego osobiście. Po bezskutecznym upływie w/w
terminu Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w
zakresie usuwania powstałych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem
wystąpienia wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią,
uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody
Wykonawcy.
W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego wskazanego w pkt. 7, Zamawiający powoła
Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja
dokona oceny zrealizowanego przedmiotu umowy, stanu technicznego zamontowanych foteli
oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich
stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Zamawiający podpisze
protokół pogwarancyjnego odbioru.

9.
9.1.
9.2.

Gwarancja nie obejmuje:
Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją;
Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania gwarancji
w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w zapisie 8 pkt. 6 niniejszej gwarancji;

10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się zapisy umowy Nr
................................. z dnia .................................. oraz przepisy Kodeksu cywilnego

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

