Załącznik nr 3 do SIWZ
NAI 3330-03/12

Wzór Umowy
na dostawę reflektorów oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła
Umowa zawarta w dniu ……..grudnia 2012 r. pomiędzy Teatrem Muzycznym z siedzibą w
Lublinie, ul. Grenadierów 13, 20 - 331 Lublin, NIP 712-010-52-31 reprezentowanym przez:
 Dyrektora Naczelnego Teatru...................................................
 Głównego Księgowego............................................................
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………….. ul. …………………. NIP ………….., Regon ………, wpisaną do
………………….pod nr ……………..prowadzonego przez ………………………..,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz.759 z późn.
zm. - dalej zwana ustawą).
Zawiera się umowę następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa reflektorów oświetleniowych z LED-owymi źródłami
światła w postaci reflektorów automatycznych typu „ruchoma głowa” typu WASH z LEDowymi źródłami światła (12 sztuk) oraz profilowa oprawa z LED-owymi źródłami światła (4
sztuki) dla Teatru Muzycznego w Lublinie.
2. Przedmiot umowy jest opisany w załączniku nr 1 do SIWZ ”Specyfikacja techniczna
przedmiotu zamówienia”.
3. Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę będzie posiadał wszystkie parametry
techniczne, o których mowa ust. 2 Umowy i będzie gwarantować właściwe jego
funkcjonowanie.
4. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1
Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłaci Wykonawcy
umówioną cenę.
§2
ODBIÓR I SPRAWDZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1.Termin dostarczenia przedmiotu umowy: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
2. Wykonawca dostarczy i wyda przedmiot umowy na własny koszt.

3.Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim pisemnym powiadomieniu o dostawie
Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed planowana datą wydania. Konkretny dzień
dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
4. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy w opakowaniach fabrycznie nowych
wraz z przynależnymi akcesoriami, dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami niezbędnymi
do wykorzystania towaru, zgodnie ze złożoną ofertą. Dokumenty i instrukcje dostarczone
zostaną w języku polskim.
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez obie Strony Umowy
protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym informację o ilościowej i jakościowej oraz
terminowej realizacji przedmiotu umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru lub
do wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku strony sporządzają
protokół o stwierdzonych usterkach.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych
stwierdzonych przy odbiorze w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do jego
wymiany na nowy niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
odbioru. W takim przypadku strony sporządzają protokół o stwierdzonych wadach.
8. Osobą upoważnioną, ze strony Zamawiającego, do kontaktów przy realizacji umowy oraz
do odbioru sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest Pan Marcin Nogas, tel.
607 922 118.
9. Osobą upoważnioną, ze strony Wykonawcy, do kontaktów przy realizacji umowy jest
…………………………………………………
10. Wykonawca zapewnia dostęp do niezbędnych elementów oraz akcesoriów zamiennych do
oferowanego przedmiotu umowy.
11. Wykonawca uruchomi po jednym z egzemplarzy dostarczonego sprzętu w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin, przed podpisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5 Umowy.
§3
CENA ZA PRZEDMIOT UMOWY
1. Wartość umowy brutto wynosi …………. zł (słownie zł:…… ), w tym podatek VAT
……… zł (słownie zł: ……………..), cena netto ………….. zł (słownie zł: ……………….).
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 7 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Podstawą do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot umowy jest podpisany przez
obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.
4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Cena brutto przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty związane z należytą realizacją
zamówienia.
6. Cena obejmuje wszystkie opłaty i koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu oraz
jednorazowego uruchomienia po jednym z egzemplarzy dostarczonego sprzętu celem
prawidłowego odbioru przedmiotu umowy.
§4
GWARANCJA I NAPRAWY
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1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości
na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Gwarancja jakości polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu
umowy poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części uszkodzonych na skutek błędów
konstrukcyjnych, wad materiałowych lub wykonawczych na wolne od wad oryginalne części
zalecane przez producenta lub wymianę całego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.
3. Naprawy oraz użyte części zamienne w ramach gwarancji będą świadczone przez
Wykonawcę bezpłatnie.
4. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości wady lub usterki Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie, starannie i nieodpłatnie usunąć, nie później jednak niż w
terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, czas dostawy części
zamiennych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, chyba że
Strony Umowy ustalą pisemnie inne technicznie uzasadnione terminy. Wszelkie koszty
związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają Wykonawcę. Wykonawca nie
może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Jeśli naprawa trwa dłużej niż 3 dni Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas
naprawy o parametrach i funkcjonalności nie gorszych od tych objętych przedmiotem
umowy.
6. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią
i czasem naprawy.
7. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie podejmuje czynności serwisowych,
Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy bez utraty gwarancji.
8. Wszelkie reklamacje (wady, usterki) Zamawiający zgłasza bezpośrednio u Wykonawcy
9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis.
10. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne (dostępność części i serwisu) przez okres 5 lat
od upływu okresu gwarancji.
11. W czasie trwania gwarancji w razie problemów technicznych, w sytuacji, kiedy nie da się
rozwiązać zaistniałych problemów technicznych z dostarczonym sprzętem drogą telefoniczną
lub e-mailową, zapewnienie przyjazdu do siedziby Zamawiającego i udzielenie bezpłatnej
pomocy. Czas reakcji max 48 godz.
§5
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
a) 25 % wartości przedmiotu umowy brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od Umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, lub w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) 1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
przedmiotu Umowy,
c) 1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w razie przekroczenia
terminów określonych w § 4 Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w szczególności, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub otwarto likwidację działalności Wykonawcy,
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b) Wykonawca nie dokona dostawy lub dokona dostawę z opóźnieniem, bądź nie dostarczy
sprzętu lub dostarczy sprzęt bez wymaganych umową dokumentów lub nie spełniający
parametrów zgodnie ze złożoną ofertą.
c) na podstawie art. 145 ustawy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie.
4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa powyżej.
5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia w
trakcie odbioru wad lub usterek.
§6
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem
nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.
§7
INTERPRETACJA UMOWY
W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§8
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Wykonawca

Zamawiający
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