Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA nr …../2019
Zawarta w dniu …………………….. w Szczecinie pomiędzy:
Akademią Sztuki w Szczecinie
Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
NIP 851 312 17 99
REGON: 320850334
reprezentowaną przez :
 Rektora prof. Dariusza Dyczewskiego
 Kanclerza Katarzynę Jaślarz
zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym"
a
…………………………………………………………
ul. …………………………………………………….
NIP: ………………………………………………….
REGON: ……………………………………………
Nr KRS/EDG: …………………………………….
reprezentowaną przez: ……………………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy "Wykonawcą"
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup
wyposażenia dla Pracowni Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie na podstawie zapytania ofertowego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest Zakup wyposażenia dla Pracowni Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w
Szczecinie – część ……….. (zwana dalej „wyposażeniem”), na zasadach określonych w dalszej części umowy.
2. Strony postanawiają, że integralną część niniejszej umowy stanowi złożona przez Wykonawcę oferta wraz z
załącznikami, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Zakup wyposażenia dla
Pracowni Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie (zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie
internetowej akademiasztuki.eu w dniu …………………. r.) zwana dalej ofertą Wykonawcy – załącznik nr 1 do
umowy. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie będzie odczytywany z pomniejszeniem zakresu uprawnień
Zamawiającego wynikających z oferty i jej załączników.
3. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia na swój koszt
i ryzyko we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w budynku przy ul. Kolumba 61 w Szczecinie.
4. Z uwagi na warunki występujące w budynku przy ul. Kolumba 41 w Szczecinie (standardowe otwory
drzwiowe) może wystąpić konieczność dostarczenia przedmiotu zamówienia w częściach i jego montaż
w docelowym pomieszczeniu.
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5. Ewentualnie spowodowane przez Wykonawcę szkody związane z uszkodzeniem infrastruktury, w związku
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wniesieniem i montażem przedmiotu zamówienia, leżą po
stronie wykonawcy.
§2
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona dostawę wyposażenia z najwyższą starannością, zgodnie z praktykami przyjętymi przy
świadczeniu tego rodzaju dostaw oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania swych zadań podwykonawcy bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i materiały, które uzyskał podczas i
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Dochowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej zakończeniu.

§3
1. Dostawę wyposażenia należy wykonać maksymalnie do dnia 15.11.2019 r.
2. Podstawą zachowania terminu o którym mowa w ust.1 będzie podpisanie przez osobę upoważnioną do

odbioru wyposażenia ze strony Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”.
§4
1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia na terenie

Akademii Sztuki w Szczecinie.
3. W przypadku konieczności wykonania napraw gwarancyjnych poza terenem Akademii Sztuki w

Szczecinie lub konieczności sprowadzenia stosownych części i innych elementów w celu wykonania
napraw, Wykonawca poniesie wszelkie koszy z tym związane. Obowiązek dostarczenia przedmiotu
zamówienia objętego udzieloną gwarancją jakości do miejsca poza terenem Akademii Sztuki w
Szczecinie i dostarczenia do Akademii Sztuki w Szczecinie po wykonaniu napraw będzie obciążał
Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia napraw gwarancyjnych maksymalnie do 2 dni

kalendarzowych od dnia zgłoszenia i zakończenia napraw maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od
momentu zgłoszenia wyposażenia do napraw gwarancyjnych. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być
dłuższy niż 14 dni.
5. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie możliwe dotrzymanie terminu

naprawy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego na piśmie i uzgodnić z nim termin naprawy.
6. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia na

zasadach określonych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia wolnego od
wad o identycznych parametrach w terminie 14 dni od dnia ujawnienia w/w wad.
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§5
1. Za wykonanie części ……… przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 i §2, przysługuje Wykonawcy

wynagrodzenie całkowite w wysokości: ……………… zł (słownie: ……………………... /100 złotych).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w

fakturze, wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
3. Termin zapłaty faktur strony ustalają do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.
4. Warunkiem zapłaty faktury jest podpisanie protokołu odbioru przez osobę upoważnioną do odbioru

wyposażenia ze strony Zamawiającego.
5. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.
§6
1. W razie zaistnienia 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 wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie wyposażenia w stosunku do

terminu określonego w § 3 ust. 1 przekraczającego 10 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
bez wyznaczania dodatkowego terminu.
§7
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć kary

umowne w wysokości:
1) z tytułu niewykonania umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §
5 ust. 1 umowy,
2) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1
umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień
umowy określonych w § 1, 2, 3 i 4,
3) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 500 złotych, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
4) za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia wyposażenia wolnego od wad
- w wysokości 100 złotych, za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i wymagalne w dniu zaistnienia okoliczności

uzasadniających ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie

poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur.
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§8
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikające z niniejszej umowy.
§9
1. Zamawiający nie dopuszcza istotnej zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część

umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§10
1. Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji

uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie
dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która
stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
2. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem

natychmiastowym.
§ 11
1. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Zamawiającego oraz osobą odpowiedzialną

za odbiór dostawy jest: ………………, e-mail: ………………………@akademiasztuki.eu.
2. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy przedstawicielem Wykonawcy, jest ………………………..,

e-mail: ………………, tel ……………..
3. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy

pisemnej.
4. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem,

jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks

cywilny.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi

miejscowo właściwemu dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………………………

………………………………………………

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.
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