Modyfikacja w opisie przedmiotu umowy
Nr sprawy: ZP.271.049.2016

Załącznik nr 6

UMOWA nr ZP/…./2016
W dniu ……..................... pomiędzy Miastem Suwałki, 16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie „Zamawiającym”
reprezentowanym przez :
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha
a
..............................................................................
..............................................................................
zwanym dalej w skrócie „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
..............................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.049.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), została zawata umowa
treści następującej:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, regulacja kamer i
rejestratora sieciowego do kamer na potrzeby monitoringu miejskiego w mieście Suwałki
oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu.
2. Szczegółowy opis i wielkość przedmiotu umowy zawiera formularz cenowy, stanowiący
załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) usytuowania i podłączenia dostarczanych kamer do istniejącej infrastruktury
komunikacyjnej Zamawiającego w osiemnastu punktach kamerowych, wskazanych
przez Zamawiającego, położonych na terenie miasta Suwałki (strefa śródmiejska)
oraz uruchomienia i poprawnego skonfigurowania tych urządzeń,
2) dostarczenia rejestratora sieciowego do kamer do pomieszczenia centrum
monitoringu, mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,
przy ul. Pułaskiego 26, podłączenia do niego dostarczonych dysków twardych, jego
montażu w szafie rack 19”, przyłączenia do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej,
uruchomienia, prawidłowego skonfigurowania oraz wykonania testów zapisu i
odczytu nagrań z kamer monitoringu, zakończonych wynikiem pozytywnym,
3) instalacji i konfiguracji oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniami,
niezbędnego do obsługi kamer i rejestratora – na komputerach wskazanych przez
Zamawiającego,
4) przeprowadzenia szkolenia personelu (2-óch operatorów) w zakresie obsługi
dostarczanego sprzętu i oprogramowania.
§ 2
Miejsce i warunki realizacji umowy
1. Miejsca realizacji dostawy i instalacji:
1) centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Pułaskiego 26,
2) miejsca montażu kamer, wskazane przez Zamawiającego – teren miasta Suwałki.
2. Czas realizacji umowy: do 21-go dnia od podpisania umowy, w dni robocze,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1500.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zorganizowania rozładunku i instalacji
w docelowej lokalizacji każdego z urządzeń (przedmiotu umowy) - na własny koszt,
odpowiedzialność i ryzyko. Za szkody wynikłe w czasie transportu i montażu
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w centrum monitoringu, przy
ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach oraz w miejscach instalacji kamer - w terminie trzech dni
roboczych, od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac, które
to zgłoszenie musi nastąpić przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w
pkt. 2.
5. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.
6. Zamawiający przyjmie fakturę VAT, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o
którym mowa w pkt. 5.
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§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
kwota netto ........................................... PLN, plus VAT 23 % tj. kwota ................ PLN
brutto ............................................................... PLN
słownie złotych .........................................................................................................
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca, w tym m. in. koszty
transportu do Zamawiającego, koszt instalacji i konfiguracji oprogramowania
dostarczanego wraz z urządzeniami, koszt instalacji kamer, koszt przeprowadzenia
szkolenia personelu (2-óch operatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu i
oprogramowania, koszt ewentualnych wymian (napraw) wadliwych produktów objętych
gwarancją, w tym koszt transportu wymienianych produktów.
Wynagrodzenie będzie wypłacone po odbiorze przedmiotu umowy (protokół zdawczo odbiorczy) na podstawie faktury.
Należność za dostawę Zamawiający zobowiązany jest uregulować w terminie 21 dni od
daty doręczenia faktury VAT w formie przelewu na rachunek Wykonawcy prowadzony
w banku …………………. o numerze …………………………………... Za datę
płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy,
choćby jedno z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.
Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich
uznania przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§4
Odstąpienie od umowy
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 21 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz opóźnień w realizacji świadczeń gwarancyjnych na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
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a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % kwoty brutto
umowy za każdy dzień opóźnienia. Kara zostanie potrącona z faktury za
opóźnioną dostawę i wykonanie,
c) opóźnienie w realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej wadliwych produktów,
tj. dostawy produktów zamiennych w zamian za produkty, które zostały uznane za
wadliwe, w wyniku zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji, w wysokości
50 zł brutto od każdego zgłoszonego produktu (każdej sztuki), za każdy dzień
opóźnienia w realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu faktury.
3. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych
przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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§6
Gwarancje, reklamacje
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone produkty, licząc od dnia ich odbioru przez
Zamawiającego, zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę „Formularzem ofertowym”
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
W razie dostarczenia produktów wadliwych bądź o obniżonej jakości, Zamawiający
zażąda od Wykonawcy wymiany produktów w ciągu 14 dni od powiadomienia na
produkty właściwe jakościowo. W przypadku odmowy wymiany produktów na
właściwe, w razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający może naliczyć kary
umowne zgodnie z zapisem w § 5 ust.2 pkt.1 c) umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych
produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy
przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, telefonicznie pod nr ..... lub faksem
pod nr ..... lub na adres e-mail: ..... Wykonawca powinien pozostawać w gotowości na
przyjęcie zgłoszenia reklamacji, w dni robocze, w godzinach: ......
Osobami upoważnionymi do zgłaszania reklamacji ze strony Zamawiającego są: Adam
Tyczkowski, Andrzej Czupryński, Tomasz Arciszewski.
Koszty transportu wymienianych produktów, tj. odbieranych i dostarczanych przez
Wykonawcę w ramach realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej pokrywa
Wykonawca. Do Wykonawcy należy również zorganizowanie tego transportu.

§7
Zmiany w umowie
1. Zmiany warunków umowy muszą być zgodne z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona;
b) działania siły wyższej;
2) polepszenia parametrów technicznych dostawy,
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3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
4) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§8
Postanowienia końcowe
1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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