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W  dniu

Załącznik  nr 3 - projekt  umowy

UMOWA  Nr

w Nowym  Sączu  została  zawarta  umowa  pomiędzy:

Karpackim  Oddziałem  Straży  Granicznej  imienia  I Pułku  Strzelców  Podhalańskich

z siedzibą  w Nowym  Sączu  przy  ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, 33-300  Nowy  Sącz

reprezentowanym  przez:

przy  kontrasygnacie

zwanyi'n  w dalszej  części  umowy  Zamawiającym

a

zwanym  w dalszej  części  Wykonawcą

reprezentowanym  przez:

o następującej  treŚci:
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nieużywany,  bez  wad  i  uszkodzeń.

1.  Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  i montaż  systemu  audiowizualnego  w Sali  konferencyjnej

Karpackiego  Oddziału  Straźy  granicznej  składającego  się  z następujących  modułów:

1) Nagłośnienie  Sali  konferencyjnej.

2) System  dyskusyjny.

3) System  projekcji  wideo.

2. Dostarczony  sprzęt  jest  nowy,

Gwarancja  wynosi  .........  miesiące.

3. Dostawa  zrealizowana  będzie  transportem  i na koszt  Wykonawcy  w drń robocze  tj. od

poniedziałku  do piątku  w godz.  7.30-14.30,  po wcześniejszym  uzgodrńeniu  faksern/e-mailem

terminu  i sposobu  dostawy  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  (min.  3 dni przed

planowaną  dostawą).  Dostawa  zrealizowana  będzie  do siedziby  Zamawiającego  tj. Karpacki

Oddział  Straży  Granicznej  w m. Nowy  Sącz,  ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, montaż

odbędzie  się  w Budynku  nr 1(3  piętro).

4. Wraz  z dostawą  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  stosowną

dokumentacje  techniczną:  deklarację  CE,  wymagane  atesty,  certyfikaty  instrukcje  w  języku

polskim,  jeśli  dla  danych  wyrobów  jest  to wymagane.

5. Wykonawca  winien  dostarczyć,  rozładować  oraz  zmontować  na swój  koszt  dostarczony

przedmiot  umowy.
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6. Zakres  umowy  obejmuje  także  przeszkolenie  początkowe  personelu  Zamawiającego

obsługującego  przedmiot  zamówienia.  Szkolenie  musi  się odbyć  przed  odbiorem  przedmiotu

umowy.

7. Zamawiający  dokona  odbioru  wykonania  przedmiotu  umowy  spisując  protokół  zdawczo

odbiorczy  (załącznik  nr 2). Data  sporządzenia  protokołii  zdawczo  odbiorczego  jest  datą

przejęcia  przedmiotu  umowy  do eksploatacji  i rozpoczęcia  okresu  gwarancji,  oraz  podstawą

do wystawienia  faktury.

8. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za dotrzymanie  przedstawionych  w ofercie

parametrów  technicznych,  eksploatacyjnych,  jakościowych  oraz  estetycznych.

9. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  ze ewentualne  uszkodzenia  powstałe  przy

realizacji  umowy.
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1. Przedmiot  umowy  winny  być fabrycznie  nowy  i zgodny  ze wszystkimi  wymogami

technicznymi  składników  umowy  zawartymi  w załączniku  nr 1 do niniejszej  umowy.

2. Przedmiot  umowy  dostawy  winny  odpowiadać  obowiązującyi'n  non'nom  jakościowyi'n.

3. W  przypadku  zakwestionowania  jakości  towaru  przez  Zamawiającego,  Wykonawca

zobowiązany  jest w przypadku  stwierdzenia  wady  po  odbiorze  towaru  zabrać  towar

z wadami  oraz  wymienić  na towar  dobrej  jakości  bezzwłocznie  lecz  nie  później  niż  w ciągu

14 dni  liczonych  od dnia  następnego  po wysłaniu  pisemnego  powiadomienia  do Wykonawcy.

Wszelkie  koszty,  w tym  transportu,  związane  z usunięciem  wad,  pokrywa  Wykonawca.

4. Na  dostarczony  przedmiot  umowy  Wykonawca  udziela  gwarancji  na okres

od daty  sporządzenia  protokołu  zdawczo  odbiorczego.

m-cy  licząc

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  serwis  gwarancyjny  Zamawiającemu,  na

następujących  zasadach:

1) usunięcie  wad  lub  wyi'niana  na towar  nowy,  wolny  od wad,  nastąpi  w terminie  14 dni  od

dnia  otrzyinania  protokołu  reklamacyjnego,

2) wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z reklamacjami  w okresie  obowiązywania

gwarancji.

g3

1.  Terminrea1izacjiumowyniepóźniejniżdo30września2019r.

2.  Osobami  wyznaczonymi  do kontaktu  są:

Ze strony  Zamawiającego:

Osobą  wyznaczoną  do odbioru  przedmiotu  umowy  ze strony  Zamawiającego  jest:

Osobą  wyznaczoną  do realizacji  umowy  ze strony  Wykonawcy  jest
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l.  Strony  postanawiają,  że wynagrodzenie  za przedmiot  umowy  ustalono  na podstawie  oferty

Wykonawcy,  stanowiącej  zał. nr 3 do nirńejszej  umowy  i jest  niezmienne  w okresie

obowiązywania  umowy.

2. Całkowita  wartość  umowy  brutto

...........................)

3. Fakturę  należy  wystawić  na :

wyniesie: (słowrńe:

Karpacki  Oddział  SG

ul.  l  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5

33-300  Nowy  Sącz

NIP  734-353-96-76

g5

1. Termin  płatności  faktury  VAT  do 21 dni  od daty  otrzymarńa  przez  Zamawiającego.

2. Zapłata  za zrealizowanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  przelewem  na konto  Wykonawcy.

3. ZaterminpłatnościuznajesiędatęobciążeniarachunkubankowegoZamawiającego.

4. Koszty  mai'ńpulacyjne  z tyeułu  błędnie  podanego  numeru  rachunku  bankowego  ponosi

Wykonawca.
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Strony  ustalają  odpowiedzialność  za niewykonanie  lub rńenależyte  wykonanie  przedmiotu

umowy  ustalonego  w Fg 1 przez  zapłatę  kary  umownej  w wypadkach  i w wysokościach

określonych  na n/w  zasadach:

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowna  za odstąpienie  od umowy  przez

Wykonawcę  w wysokości5  % wartości  umowy  brutto  określonej  w Fg 4 ust. 2.

2. Stronyustalająkaryumownezanieterminowewykonaniezobowiązaniawwysokości0,5%

wartości  umowy  brutto  określonej  w e) 4 ust. 2 za całość  umowy  za każdy  dzień  zwłoki.

3. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  zwłokę  w  usunięciu  wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  oraz  za niewykonanie  w tenninie  naprawy  gwarancyjnej  w

wysokości O,5 % wartości razem brutto, określonego w % 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
liczony  od dnia  wyznaczonego  na usunięcie  wad.

4. Roszczeniaozapłatękarumownychztytułuzwłoki-ustalanychzakażdyrozpoczętydzień

zwłoki  -  stają  się  wymagalne  :

1) zapierwszyrozpoczętydzieńzwłokiwtymdniu;

2) za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  -  odpowiedni  w każdym  z tych  dni.

5. Jeżeli  kara  umowna  nie pokrywa  poniesionej  szkody,  Zamawiający  może  dochodzić

odszkodowania  uzupełniającego  do wysokości  poniesionej  szkody.

6. Wykonawca  oświadcza,  że wyraża  zgodę  na potrącenie  z faktury  w rozumieniu  art. 498 i

499  Kodeksu  Cywilnego,  powstałej  należności  z tytułu  w/w  kar  umownych.
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7. Jednocześnie  Wykonawca  oświadcza,  że powyższe  nie  zostało  złożone  pod  wpływem  błędu,

ani rńe jest obarczone  jakąkolwiek  inną  wadą  oświadczenia  woli  skutkującą  jego

niewaŻnoŚcią.

8. Zamawiającyoświadcza,żewystawiWykonawcynotęwten'ninie21dnioddniadokonania

potrącenia  zawierającą  szczegółowe  naliczenie  kary  umownej  w  przypadlcu  zaistnienia  w/w

sytuacji.

7

Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  umowy  wymagają  fomiy  piseinnego  aneksu  podpisanego

przez  obie  strony  pod  rygorem  nieważności.
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W sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.
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W  przypadlcu  zaistnienia  sporów  wynikającycli  z realizacji  niniejszej  umowy,  strony

w pierwszej  kolejności  będą  rozwiązywały  je polubownie  w drodze  dwustronnych  negocjacji,

a w razie  nie dojścia  do porozumienia,  rozstrzygać  będzie  sąd powszechny  właściwy  dla

siedziby  Zamawiającego.
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Umowa  została  sporządzona  w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach,  po 1 egz. dla każdej  ze

stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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