ZST.27271.2.2015.2016
Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – mechanicznego w ramach zadania: „Poprawa
jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie”
Rzeszowie

UMOWA NR
zawarta w dniu _________________ w Rzeszowie pomiędzy Gminąą Miasto Rzeszów Zespołem Szkół Technicznych w Rzeszowie, 35-084
35
Rzeszów, ul. Matuszczaka 7,
reprezentowanym przez:
_________________________________________ – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie
zwanym dalej „Zamawiającym”
ącym”
a _________________________________________________________________________
wpisanym do ewidencji działalności
działalno
gospodarczej prowadzonej przez _________________
pod numerem ______________________,
______________________ / do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w __________________________pod
__________________________
numerem KRS _________________reprezentowanym
_________________
przez:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________zwaną
____________________________________________________________
dalej „Wykonawcą”.
ą”.

§1
Zamawiającego oświadcza,
wiadcza, iż wyboru Wykonawcy dokonał w postępowaniu
ępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 ustawy
z dnia 29.01.04r.
4r. Prawo zamówień
zamówie publicznych (tekst
tekst jednolity: Dz.U. z 2015
201 r. poz. 2164
z późn. zm.)

1.

2.

3.
4.

§2
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu
tu oraz zapewnienie serwisu
gwarancyjnego dla potrzeb Zamawiającego,
Zamawiaj
zgodnie ze złożoną
ż ą ofertą
ofert i warunkami
określonymi w SIWZ (załącznik
(załą
nr 1 do umowy).
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach zadania pn.
Poprawa jakości i warunków
arunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych
w Rzeszowie współfinasowany przez Unię
Uni Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO WP na lata 2014-2020
2014 2020 Zmawiający
Zmawiaj
zleca,
a Wykonawca przyjmuje przedmiot umowy do wykonania.
wykon
Strony zgodnie oświadczają
świadczają, żee SIWZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część
niniejszej umowy i opisują zakres i sposób świadczenia Wykonawcy.
Sprzęt będący
cy przedmiotem umowy musi posiadać
posiada parametry określone
ślone w Specyfikacji
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5.

6.

7.

8.
9.

Istotnych Warunków Zamówienia i być
by zgodny z przedłożonąą ofertą Wykonawcy z dnia
_______________________________________________.
Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę
Wykonawcę na jego koszt do siedziby
Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, 35-084
35 084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7,
w terminie do dnia 10.11.2016
.2016 r.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi
nast pi na podstawie protokołu odbioru zawierającego
instalację i przeszkolenie sporządzonego
dzonego przez przedstawicieli obu stron umowy, bez
uwag co do ilości
ci jak i zgodności
zgodno z ofertą ze strony przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiaj
Wykonawca zobowiązuje
ązuje się do dostarczenia sprzętu zgodnie z kryteriami
i parametrami technicznymi przedstawionymi w ofercie z dnia _________________,
_________________
które są zgodne z wymaganiami Zamawiającego
Z
określonymi
lonymi w SIWZ.
Koszt przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje
ązuje się
si do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji
obsługi dostarczonego sprzętu
sprzę w języku polskim.

§3
Wykonawca
ykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje
zobowiązuje się
si do:
1. Instalacji i wykonania przykładowej obróbki detalu w siedzibie Zamawiającego
Zamawiaj
Tokarki
CNC wraz z osprzętem. Instalacji i wykonania przykładowej obróbki detalu w siedzibie
Zamawiającego Frezarki CNC wraz z osprzętem. Instalacji symulatorów wymienionych
w załączniku
czniku nr 4 do SIWZ.
SIWZ Instalacji i przykładowego pomiaru narzędzi
narzę
skrawających
w Przyrządzie do pomiaru i ustawienia narzędzi
narz
skrawających.. Instalacji Kompresora z
osuszaczem.
2. Przeszkolenia w języku
ęzyku polskim dwóch pracowników wyznaczonych przez
Zamawiającego w zakresie obsługi:
a) Tokarki CNC wraz z osprzętem
osprz
– 20 godzin po 45 min;
b) Frezarki CNC wraz z osprzętem
osprz
– 20 godzin po 45 min;
c) Symulatorów – każdy symulator 10 godzin po 45 min;
d) Przyrząd do pomiaru i ustawienia narzędzi
narz
skrawających – 5 godzin po 45
min;
Szkolenie będzie
dzie przeprowadzone po uzgodnieniu terminu i miejsca z Zamawiającym,
a Wykonawca zabezpiecza materiały
materiał do obróbki detalu na koszt własny.
3. Udzielenia w okresie gwarancji wsparcia technicznego:
technicznego telefonicznie, mailowo,
mailowo
poprzez zdalny pulpit komputera,, na drodze indywidualnych ustaleń,
ustale
także
w siedzibie Zamawiającego
ącego w godzinach 8:00 – 17:00.
4. Przeglądów
dów gwarancyjnych Tokarki CNC, Frezarki CNC w okresie gwarancji – raz
w roku obejmujących
ących czyszczenie, kalibrację
kalibracj oraz wymianęę części
ęści wykazujących
wykazuj
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5.

6.
7.
8.

1.

2.
3.

zużycie eksploatacyjne (m.in. wymiana oleju).
Zapewnienia usługi wsparcia eksploatacyjnego Frezarki CNC i Tokarki CNC
w okresie gwarancji.. W przypadku nie prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń
urz
w okresie gwarancji, trwającego
trwają
dłużej niż 15 dni roboczych, Wykonawca gwarantuje
przedłużenie
enie okresu gwarancyjnego o 3 krotność
krotno okresu nie funkcjonowania urządzeń.
urz
Wymiany uszkodzonych, zużytych
zu
podzespołów, części,
ci, modułów w okresie
gwarancji. Gwarancja ulega wydłużeniu
wydłu eniu w tym zakresie o okres zapisany w §6 pkt. 2.
Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie udzielonej gwarancji.
Dostarczyć licencjonowane oprogramowanie zainstalowane
zainstalow
w Tokarce CNC, Frezarce
CNC, symulatorach na oddzielnych nośnikach
no nikach wraz z instrukcją instalacji w/w
oprogramowania oraz sposobem użytkowania
u
w języku polskim.
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają
ustalaj wynagrodzenie w kwocie
___________________ netto + obowiązująca
ca stawka VAT zgodne z formularzem
cenowym Wykonawcy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
umowy
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę
Wykonawc jest podpisanie protokołu, o którym
mowa w § 2 ust. 6 umowy.
Wynagrodzenie należne
żne Wykonawcy płatne będzie
b dzie przelewem na rachunek bankowy
nr __________________________________________________w
___________________
w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury.

§5
1. Termin wykonania umowy ustala się
si do 10.11.2016 r.
2. WYKONAWCA, razem ze sprzętem dostarczy dokument gwarancji.. Warunki udzielonej
gwarancji będą nie mniej korzystne niż
ni warunki określone
lone w umowie i SIWZ.
3. WYKONAWCA zapewnia dostęp
dost
do niezbędnych
dnych sterowników, dokumentacji
technicznej do oferowanego sprzętu
sprz
na stronie ________________________________.
_______________________________.
§6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z warunkami
określonymi
lonymi w SIWZ wymaganymi przez Zamawiającego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu
Zamawiaj
na dostarczony sprzęt
ęt gwarancji na okres
__________________________________________________________________.
3. Wykonawca zobowiązuje
ązuje się
si do usunięcia
cia awarii dostarczonego sprzętu
sprz
w okresie
gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii / wystąpienia
wyst
szkody.
Nie dokonanie naprawy w ustalonym terminie skutkowaćć będzie
ędzie zapłatą
zapłat przez
Wykonawcę kary umownej na zasadach określonych w § 8 ust. 2 pkt. b. Okres
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naprawy sprzętu w trakcie okresu gwarancji (od daty upływu 5 dni od zgłoszenia do
daty odbioru sprzętu
ętu po naprawie) przedłuża
przedłu okres udzielonej gwarancji.
gwarancji
4. Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia wymianę
wymian dostarczonego sprzętu
sprz
na nowy
gdy w okresie gwarancji trzy razy wystąpi
wyst ta sama wada lub usterka.
5. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie udzielonej gwarancji.
6. Wykonawca zapewnia oznakowane dostarczonego sprzętu
sprz symbolem CE.
7. Zamawiającemu
cemu przysługują
przysługuj uprawnienia wynikające
ce z dokumentu gwarancyjnego
niezależnie
nie od uprawnień z tytułu rękojmi.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego
Zamawiają
w realizacji umowy jest ________________________
_______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Przedstawicielem Wykonawcy - _____________________________________________

1.
2.

3.
4.

§8
Strony postanawiają,
ą że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub
nienależyte
yte wykonanie przedmiotu umowy stanowią
stanowi kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
Zamawiaj
kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości
wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia ,
b) każdy dzień opóźnienia
źnienia w usunięciu
usuni ciu wad / usterek stwierdzonych przy odbiorze
sprzętu
tu albo w okresie gwarancji, liczonej od dnia
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
wad po
zgłoszeniu wad przez Zamawiającego
Zamawiaj cego stwierdzonych po odbiorze sprzętu
sprz
lub
w czasie użytkowania
ytkowania w wysokości
wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy
ka
dzień
opóźnienia,
c) odstąpienie
pienie od umowy z przyczyn nie zależnych
zale
od Zamawiającego
ącego lub odstąpienie
odst
od
umowy przez Zamawiającego
Zamawiaj
z przyczyn leżących
cych po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia
nagrodzenia umownego niezrealizowanego przedmiotu umowy.
Strony zastrzegająą sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
uzupełniaj
przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości
wysoko rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczone kary umowne wyliczone na podstawie ust. 2 Zamawiający
ący potrąci
potr z faktury
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
wyra zgodę.
§9
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1. Zamawiający
cy przewiduje możliwość
mo
zmiany postanowieńń zawartej umowy
w stosunku do treści
ści
ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie:
maj cym wpływ na realizację
realizacj przedmiotu
a) zmian przepisów prawa w zakresie mającym
zamówienia, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy określone
okre lone w umowie zostanie odpowiednio
zwaloryzowane z uwzględnieniem
uwzglę
nowej stawki podatku VAT,
b) zaistnienia siły wyższej
ższej i innych zdarzeń
zdarze losowych, w szczególności
ści takich jak: pożar,
po
powódź,, promieniowanie lub skażenie,
ska enie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe
załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej
c) zmiany przedstawicieli
zedstawicieli stron umowy,
d) jeżeli konieczność
ść zmiany jest spowodowana wystąpieniem
wyst pieniem niezależnych
niezale
od stron
okoliczności,
ci, których nie można
mo
było przy dołożeniu należytej
żytej staranności
staranno przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają
uniemo
prawidłowąą realizację
realiz
przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj. działania siły wyższej.
2. Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
rozstrzygni
Sądu
właściwego
ciwego miejscowo ze względu
wzgl
na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
niniejsz umową stosuje sięę przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką
wszelk odpowiedzialność
ść z tytułu roszczeń,
roszcze z jakimi
osoby trzecie mogłyby wystąpić
wyst
przeciwko Zamawiającemu
cemu z tytułu korzystania
z należących
cych do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności
szczególno praw
autorskich, patentów, wzorów użytkowych
u ytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do
dostarczonego sprzętu.
5. Jeżeli
eli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą
stwierdz wady bądź
ą ź braki, Wykonawca
zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym
w protokole przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości
cało
przedmiotu zamówienia upoważniającym
upowa
Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień
dzie
uzupełnienia braków i usunięcia
usuni
wad.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
jednobrzmi cych egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający
cy i jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:

Wykonawca:
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