Umowa nr
zawarta, w dniu
pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
reprezentowanym przez:
Pana Janusza Cieślę

- Dyrektora GOKiS,

przy kontrasygnacie Pani Marii Strojek - Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zaproszenia
do składania ofert, na wykonanie systemu monitoringu dla potrzeb obiektów administrowanych
przez GOKIS w Kruszynie zawiera się umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu
monitoringu w obiektach administrowanych przez GOKIS. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji
powykonawczej oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób obsługujących system w punkcie głównym
monitoringu i szkoleń dla administratorów systemu.
2. Budowa systemu będzie polegała na:
a) dostawie urządzeń i oprogramowania- obowiązkowe okazanie sprzętu przed montażem w celu
weryfikacji zgodności ze Specyfikacją zamówienia
b) montażu elementów monitoringu,
c) położeniu okablowania i uruchomieniu systemu,
d) wykonaniu

dokumentacji

powykonawczej

oraz

przeprowadzenie

szkoleń

dla

osób

obsługujących system w punkcie głównym monitoringu i szkoleń dla administratorów
systemu.
3. Rodzaj, ilość oraz miejsca montażu przedmiotu umowy zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia, w przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej spełnianie
warunków i parametrów technicznych zaoferowanego systemu oraz w planie rozmieszczenia
kamer, które stanowią odpowiednio załączniki do niniejszej umowy, i które są w posiadaniu obu
stron umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w jednym etapie.
5. Harmonogram realizacji prac oraz zakresy poszczególnych etapów zostały ustalone z Wykonawcą.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto
(słownie:

zł).

7. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie wykonanych i odebranych przez
Zamawiającego prac na podstawie protokołów odbioru prac.
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem
wykonywania Przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami
niezbędnymi do wykonania Przedmiotu umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie
żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia zastosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy są
identyczne jak wymagane w Specyfikacji zapytania, są fabrycznie nowe, w pełni sprawne, bez
śladów użytkowania, pochodzą z oficjalnego autoryzowanego kanału sprzedaży, posiadają serwis i
wsparcie producent oraz wymaganą gwarancję.
3. Wykonawca oświadcza, iż oprogramowanie zastosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy,
jest w pełni sprawne oraz nieobciążone prawami osób trzecich.
4. Wszelkie czynności serwisowania i konserwacji urządzeń niezbędne do prawidłowego ich
funkcjonowania w okresie gwarancji, zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach
obowiązującej umowy.
§3
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca wykona w terminie do dnia 14 maja
2021r
2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy poszczególne elementy systemu, o których mowa
w §1 ust. 2, a następnie je zamontuje, zainstaluje i uruchomi w obiektach administrowanych przez
Zamawiającego we wskazanych w zał. nr 4 punktach.
3. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali, termin/ terminy przeprowadzenia szkoleń dla
osób obsługujących system w punkcie głównym monitoringu i szkoleń dla administratorów systemu.
4. Zamawiającego sporządzi protokoły z odbioru, które będą podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
5. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki – Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a.

jeżeli wady-usterki nadają się do usunięcia, może on odmówić odbioru przedmiotu umowy do

czasu ich usunięcia przez Wykonawcę,
b.

jeżeli wady-usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają, zgodnie z opinią

Zamawiającego, użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to może on żądać
ponownego wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy dotkniętej wadami – usterkami.
6. Na usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbiorów zostanie każdorazowo wyznaczony przez
Zamawiającego termin ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 7 dni kalendarzowych.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
faktury potwierdzonej protokołem odbioru. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne
będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za datę uregulowania
należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§5
1. Wykonawca na zaoferowane urządzenia i elementy systemu udziela 24 miesięcznej gwarancji
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokumentację

powykonawczą,

dokumentację

gwarancyjną

zastosowanych

urządzeń

oraz

instrukcje użytkowania wydane w języku polskim.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 1
ust. 6.
2) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 –
0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia, liczony od
terminu określonego w § 3 ust. 1.
3) za opóźnienia Wykonawcy w wymianie wadliwego urządzenia 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 1 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia,
4) w przypadku niedotrzymania warunków gwarancji, określonych w § 5 ust.1 , Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 0,2% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 6 za każdy
dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W takim
przypadku nie obowiązują kary umowne.
§8
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz
Kodeksu Cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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Załączniki:
1. Oferta wykonawcy, Oświadczenie
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wykaz obiektów

Zamawiający
……………………………………..

Wykonawca
………………………………………
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