Wzór umowy
UMOWA
nr ……………………………………
zawarta w dniu ……………….……… 2018 r. w Stalowej Woli, pomiędzy:
Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-239-87-25,
reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta – Lucjusza Nadbereżnego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bogusławy Gduli
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………..
z
siedzibą w ……………………… przy ul. …………………... wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………….,
…………….. Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS………………………., o numerze NIP: …………………….;
REGON: ……………..,
o kapitale zakładowym w wysokości …………….….. PLN, reprezentowaną przez:
1)
……………………………
2)
……………………………
Panem/Panią………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ……………,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkałego(a)
w…………………….……..,
przy
ul.
………………….…..…….,
NIP ………………., REGON…………….., PESEL ………………., adres siedziby (biura):
…………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy
prowadzenia działalności gospodarczej)
o następującej treści:
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) a w szczególności:.
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze parku
linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli – Dostawa, montaż, uruchomienie
i konfigurację urządzeń sieciowych, kamer, i wykonania przyłączy światłowodowych
i zasilania .
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz na zasadach i warunkach określonych w
umowie.
3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ),
oraz oferta.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad
prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, o udokumentowanym
pochodzeniu.
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5. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt i ryzyko oraz
zabezpieczenia go przed uszkodzeniem lub utratą, bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Urządzenia sieciowe i kamery będą montowane w miejscach określonych w SIWZ, wysokość
montowanych urządzeń oraz kierunek oświetlania terenu przez kamery w uzgodnieniu
z Zamawiającym .
7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy w całości lub w części.
8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia wskazany w § 1 ust. 1 i 3 osobiście.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za
szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
§2

1.
2.

3.
4.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie trzech tygodni od daty podpisania umowy.
Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w
tym terminie Wykonawca zgłosi wykonane prace do odbioru Zamawiającemu
i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 5.
W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór wykonanych prac z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia
do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór
robót.
Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych
w § 12.
Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia prac, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

§3
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1) Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z aktualnymi
wymogami wiedzy przewidzianymi dla tego rodzaju dostaw i usług i z należytą
starannością.
2) Zapewnienie należytego ładu i porządku.
3) Przestrzeganie przepisów BHP i p-pożarowych oraz właściwego stanu technicznego
maszyn i urządzeń.
4) Ubezpieczenie na swój koszt robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń
nagłych.
5) Naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyń leżących po stronie Wykonawcy.
6) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również transportu, sprzętu ochrony osobistej,
narzędzi, itp.
§4
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: 23% tj. …………………………… zł PLN
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3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację prac objętych umową.
5. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy na jego konto podane w fakturze wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od
dnia otrzymania faktury.
6. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony, zmontowany, uruchomiony i prawidłowo
skonfigurowany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu
końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku
Zamawiającemu.

bankowego

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT

§5
1.

2.

3.

W terminie zakończenia prac (§ 2 ust. 1 umowy) Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte
umową, wykona pomiary i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentację
odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub
DVD-R.
Przedstawiciel inwestora dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków
określonych w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót, przez Wykonawcę,
do odbioru Zamawiającemu.
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela inwestora spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1.

§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt zgodnie z przedstawiona ofertą, licząc od
daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie wymogami gwarancyjnymi zapisanymi
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne i serwis
Sprzętu w miejscu jego użytkowania, a za zgodą Zamawiającego w innym miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym.
3. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe w ramach niniejszej Umowy będą świadczone w
sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej oraz
zgodnie wymogami zapisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W okresie rękojmi i/lub gwarancji, zgłoszenia serwisowe Wykonawca ma obowiązek
przyjmowania przez telefon …………….. (w godzinach pracy Zamawiającego), fax
………………… , e-mail …………………. lub strona WWW - (przez całą dobę), bądź pisemnie
na adres wskazany w §12 Umowy.
5. W przypadku wymiany sprzętu na nowy Strony sporządzą protokół.
6. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem Sprzętu do
serwisu pokrywa Wykonawca.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany
Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie osób reprezentujących firmę,
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jest

do

pisemnego

zawiadomienia

c) zmianie numeru konta, na które należy wrócić zabezpieczenie należytego wykonania
umowy,
d) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,
e) e)ogłoszeniu likwidacji,
f)

zawieszeniu działalności.
§7

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust.2
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w §4 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
stosunku do terminu określonego w §2 Umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie
gwarancji w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §4
Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §4
Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia.
6. Wykonawcy bez gody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z
tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.
§8

1. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z
tytułu prowadzonej działalności w stosunku do osób trzecich i ich mienia w wysokości 30%
Wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczenia te będą obowiązujące do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w
terminie 7 dni od daty przekazania terenu pod instalacje urządzeń monitoringu wizyjnego kopię
polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek.
2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nie będzie
kontynuował takiego ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub
przedłużyć je na koszt Wykonawcy.

§9
(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu)
1.
2.

Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
w wysokości ……………… zł w pieniądzu.
Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
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3.

4.

W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez
Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia,
zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
zamówienia.
Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15
dni po upływie terminu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i
kosztów zastępczego usunięcia wad.

§ 9*
(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Dla zapewnienia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie
w wysokości …………………… zł w formie …………………………………………
Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie
wykonanych.
Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak
wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.
Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż z
upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego
jako należycie wykonanych.
Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nie może upłynąć wcześniej, niż z
upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.
W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach
wskazanych w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin
ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co
najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia.
§ 10
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają
pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo 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 wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub części majątku Wykonawcy
c) gdy wykonawca nie przedstawił wraz z dostawą dokumentów, o których mowa
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
d) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił
usunięcia albo nie usunął wady – w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym
przez zamawiającego lub określonym w Umowie,
e) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
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§ 12
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,
4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących okolicznościach:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
2) zmiana obowiązującej stawki VAT,
3) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.,
4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SiWZ,
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4) możliwa jest zmiana sposobu spełnienia
świadczenia jak również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów
prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiana wysokości wynagrodzenia.
4. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 13
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową ma zastosowanie prawo polskie,
a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy regulujące
przedmiot Umowy.
§ 14
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne
i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

spory

2. Jeżeli po pływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
1.

2.

3.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą
w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu
związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w
trakcie okresu współpracy z Prezydentem Miasta Stalowej Woli oraz na potrzeby archiwizacji
dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach
szczególnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
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4.

sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod
adresem um@stalowawola.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Prezydent Miasta
Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony
Danych”.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą
poddawane profilowaniu. Prezydent Miasta Stalowej Woli nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą
zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone
na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na
zlecenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
§ 16

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji
przedmiotu Umowy, przekazywane będą telefonem, pocztą elektroniczną, faksem lub w formie
pisemnej.
2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł Umowy
i jej numer.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i Nazwisko: ………………..
Adres: ……………………………
Telefon: …………………………
Fax: ……………………………..
e-mail: …………………………..
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i Nazwisko …………………
Adres: ……………………………
Telefon: ………………………….
Fax: ………………………………
e-mail: ………………………….
4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 17

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:
3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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