Załącznik nr 7c do SIWZ
Umowa dostawy nr ZP/AM/……………….
Zawarta w dniu ……………………………………….. r. w Katowicach, pomiędzy:
Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze
3 , NIP: PL 634-013-64-34, w imieniu której działa:
Kanclerz – mgr Katarzyna Pleśniak
zwaną dalej Zamawiającym
a

……………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZP/AM/5/2016 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania
oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, z podziałem na 5 zadań”– dla zadania nr 3, tj. dostawa
części komputerowych, płyt CD, DVD, środków czyszczących do komputerów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do umowy.
3. W związku z wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu, o którym
mowa w ust. 1 powyżej, złożonej dla zadania nr 3 i podpisania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji tego zadania, (tj. dostawy części
komputerowych, płyt CD, DVD, środków czyszczących do komputerów – dalej zwanych
towarami) na zasadach wskazanych w ofercie, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami oraz w niniejszej umowie.
§2
1. Wykonawca gwarantuje, że towary dostarczone w ramach przedmiotu Umowy:
a) będą rzeczami nowymi (w szczególności nieregenerowanymi), nie używanymi
wcześniej w jakichkolwiek celach, kompletnymi, wolnymi od wad fizycznych i
prawnych, w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym je przed uszkodzeniem i
umożliwiającym szybki rozładunek i przeliczenie towarów,
b) będą wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.,
c) będą posiadać parametry techniczne w pełni zgodne z parametrami określonymi w
zał. nr 1 do umowy oraz zapewnieniami producenta,
d) będą posiadać zainstalowane tylko oryginalne komponenty, nie dopuszcza się
stosowania zamienników,
e) będą rzeczami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży jego producenta na
rynek polski, posiadającą stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do
użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej,
f) będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (CE).

§3
Wykonawca dostarczy wszystkie towary wraz z dokumentacja wskazaną w ust. 8 poniżej
do siedziby Zamawiającego w terminie …………………, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo dostawy, poprzez takie zabezpieczenie
aby w trakcie transportu towary nie uległy uszkodzeniu.
3. W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu
zamówienia i potwierdzi to podpisanym protokołem odbioru.
4. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego.
5. Własność towarów będących przedmiotem niniejszej umowy przechodzi
na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia któregokolwiek z
dostarczonych towarów bądź wszystkich towarów jeśli nie będą spełniały warunków
wskazanych w zał. nr 1 do umowy.
7. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady Zamawiający według swojego wyboru - może - poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego - nie podpisać protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę
do prawidłowego wykonania umowy poprzez dostarczenie przedmiotu umowy bez wad
lub usunięcia wad nie później niż w terminie 10 dni od dostawy.
8. Wykonawca zobowiązany jest wraz z towarami dostarczyć wszelkie instrukcje w języku
polskim, gwarancje producenta– jeżeli jest wymagana a także inne dokumenty związane
z przedmiotem umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest także w ramach niniejszej umowy do prawidłowego
opakowania towarów i ich bezpiecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
10. Prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy musi być zgodny z wszystkimi warunkami
określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz w ofercie, a także w umowie, a
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności określonych w tych
dokumentach.
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§4
Z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, potwierdzonej podpisanym bez
zastrzeżeń protokołem odbioru, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w łącznej wysokości …………… zł brutto, słownie: …………………. (składającą
się z kwoty netto w wysokości ……………… zł oraz podatku VAT w wysokości ……………. zł)
przelewem na wskazany rachunek, na podstawie prawidłowej faktury wystawionej na
podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podatek VAT rozliczy Zamawiający lub
Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W przypadku gdy wykonawcą będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie
art. 2 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U.2015.626 j.t. ze zm.).
Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ofertą, która została złożona w przedmiotowym
postępowaniu i wybrana przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ma charakter stały,
nie ulegnie podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
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umowy, w szczególności koszty transportu i opakowanie towarów, a także wszystkie inne
czynności wskazane w SIWZ i ofercie.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności – dokonywać bez pisemnej zgody
Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz
osób trzecich.

§5
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na części komputerowe na okres 24
miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru, z zastrzeżeniem iż w przypadku
gdy gwarancja udzielona przez Producenta na dostarczony towar jest dłuższa niż 24
miesiące, to także Wykonawca udziela dłuższej gwarancji równej gwarancji Producenta.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 3 miesiącach od upływu okresu gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady towaru najpóźniej w następnym
dniu roboczym od daty zgłoszenia wady na piśmie, faksem na nr ………………….. lub pocztą
elektroniczną na adres ………………………………. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie
zawierać wstępny opis wady fizycznej rzeczy. Zgłoszenie nie wymaga potwierdzenia jego
odbioru przez Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia wad towaru lub niezgodności towaru z parametrami
określonymi w obowiązujących przepisach (niezgodność z ofertą) lub w SIWZ, Wykonawca
zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych towaru bądź jego wymiany na nowy,
wolny od wad , o identycznych parametrach w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia.
Po dokonaniu naprawy bądź wymianie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do
siedziby Zamawiającego.
W przypadku niedokonania przez Wykonawcę naprawy bądź wymiany w terminie
ustalonym w sposób określony wyżej, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary
umownej oraz dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych, zlecić naprawę bądź
wymianę towaru osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego
tytułu.
Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych i czas przestojów
spowodowanych wystąpieniem wad.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wad
obniżających wartość przedmiotu umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający
może:
a) obniżyć cenę odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub
estetycznej towaru.
b) zażądać wymiany towaru na wolny od wad, zachowując przy tym prawo domagania
się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z
opóźnienia.
W razie wątpliwości przepisy niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do wszelkich
wad niezależnie od ich charakteru lub rozmiaru.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i
wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1.
2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej
za każdy dzień zwłoki.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego
prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§7
W zakresie realizacji przedmiotu umowy, przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw
związanych z przyjęciem towarów i podpisaniem protokołu odbioru jest …………………….
§8
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem
nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie
strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności
przesunięcia terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą strony
rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono
przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób
zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w
racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę,
decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.).
3. Wykonawca powołując się na zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy
w terminie zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność.
§9
W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.
§ 10
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U.2015.2164 j.t.).

§ 11
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się przede
wszystkim załatwić w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy
sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego sądy powszechne.
§ 12
1. Umowa sporządzona została w języku polskim i jest to język obowiązujący dla tej umowy.
2. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
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