Załącznik nr 5 do Oferty

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie
okablowania strukturalnego w budynku MZEC przy ul. Stalmacha 18”
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Rozdział 1. Przedmiot i terminy wykonania zamówienia.

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się wykonać usługi dostawy na potrzeby
zadania pn. „Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku MZEC przy ul. Stalmacha 18”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarte są w zapytaniu ofertowym oraz projekcie technicznym
stanowiącym załącznik do niego.
3. Termin wykonania zamówienia to 40 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż
08.07.2016r.
4. Zamawiający zastrzega, że całość lub jakakolwiek część zamówienia nie mogą być powierzone
podwykonawcą.

Rozdział 2. Obowiązki Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością,
wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz zasadami rzetelnej
wiedzy technicznej.
2. Wykonawca oświadcza iż dysponuje potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapewni wykonywanie zamówienia przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone stosownymi przepisami jeżeli
takie są konieczne.
4. Wykonawca oświadcza, iż dokonał przedmiaru robót w siedzibie Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca ponosi ryzyko i koszty dostarczenia wszystkich elementów niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w tym związane z
transportem.
2. Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

dokumentację

powykonawczą

wraz

z

oświadczeniem o gotowości do odbioru końcowego całości zamówienia oraz współdziałać
będzie z Zamawiającym w procedurze tego odbioru.
3. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
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§4
1. W ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca wyznaczy imiennie na cały czas
wykonywania

zamówienia

swojego

przedstawiciela

odpowiedzialnego

za

bieżące

nadzorowanie wykonania zamówienia, oraz zwróci się do Zamawiającego o akceptację osoby
wyznaczonego przedstawiciela podając jego personalia, adres siedziby, numer telefonu,
numer faksu, adres poczty mailowej i zakres upoważnień.
2. Zamawiający będzie uprawniony do:
a) Odmowy zaakceptowania, bez podania przyczyny, przedstawionej przez Wykonawcę
osoby przedstawiciela.
b) Żądania zmiany bez podania przyczyny, osoby przedstawiciela Wykonawcy uprzednio
zaakceptowanej.

Rozdział 3. Obowiązki Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do: współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z
wykonaniem przedmiotu zamówienia,
2. Udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w dni robocze
w godzinach od 7.00-15.00.
3.

Rozdział 4. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki jego płatności.
§ 6.

1.

Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą integralną część umowy, za należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości brutto na łączną kwotę (wraz z podatkiem od towarów i usług)
wynoszącą

……………………….

(słownie:

……………………………………………….),

zwane

dalej

wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie w kwocie, o której mowa w ust. 1, przysługuje za wykonanie przedmiotu
zamówienia w sposób terminowy i wolny od wad.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1, płatne będzie w terminie 14 dni liczonych od
momentu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
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4. Faktura wystawiona nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Terminy płatności
rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany
przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Rozdział 5. Gwarancja jakości.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:
a) Na wszystkie urządzenia 24 miesięcznej gwarancji.
b) Na system okablowania strukturalnego 25 lat gwarancji obejmującej tory transmisyjne i
światłowodowe w zakresie łącza Chanel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable
krosowe i przyłączeniowe)

na zasadach określonych w Projekcie Technicznym a w

szczególności w pkt 4 „Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania
strukturalnego” i pkt 17 „Wymagania gwarancyjne” .
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy
powstałe z winy Zamawiającego.

Rozdział 6. Kary umowne i odszkodowania oraz odstąpienie od umowy.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej kwoty
wynagrodzenia wskazanej w §6 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% za każdy
dzień zwłoki.
3. Strona odstępująca od umowy z przyczyn za, które druga strona ponosi odpowiedzialność
może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust1.

Rozdział 7. Dokumentacja powykonawcza, odbiór końcowy
§9
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie wykonanie przedmiotu zamówienia i gotowość
do odbioru kocowego.
2. Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia:
a) Podpisze protokół odbioru końcowego.
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b) Przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia co do kompletności i zgodności z umową
wykonania przedmiotu zamówienia.
§10
1. W terminie 4 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
2. Zamawiający w terminie 3 dni:
a) Pokwituje na piśmie odbiór dokumentacji powykonawczej bez zastrzeżeń co do jej treści i
formy i przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
b) Przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia co do treści lub formy dokumentacji
powykonawczej.
c) Wykonawca uwzględni zastrzeżenia i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu
dokumentację wolną od wad i zgodną z Projektem Technicznym.

Rozdział 8. Doręczenia.
§11
1. Wszelkie oświadczenia wiedzy i woli składane przez strony w trakcie wykonywania zamówienia
sporządzane będą na piśmie w języku polskim i doręczane za pokwitowaniem bezpośrednio
upoważnionemu przedstawicielowi strony będącej adresatem oświadczeń, przez posłańca lub
pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
adresów, siedzib, nazwy i osób reprezentujących.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.
§12
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§13
1. Spory na tle umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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