
UMOWA NR ........./2008

Zawarta w dniu                           w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, zwanym 

dalej „Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:

1. Małgorzatę Górniak dyrektora ZSO nr 3 w Białymstoku

a ..............................................................................................., zwaną dalej 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. 

2.

 PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja urządzeń do monitoringu wizyjnego 
w zakresie określonym w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania;  dostawę  sprzętu o 
konfiguracji  i  parametrach  technicznych  określonych  w  załączniku  nr  1  do 
niniejszej  umowy  oraz  instalację  sprzętu  w  miejscach  określonych  przez 
Zamawiającego.

 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 2.

1. Dostawa i  instalacja  urządzeń  systemu  dozoru  wizyjnego,  przeprowadzenie 
pełnych prób działania systemu wraz z rejestracją obrazu, dokonanie szkolenia z 
obsługi systemu wizyjnego, dostarczenie dokumentacji  powykonawczej  systemu 
wraz  z  projektem  i  pisemnymi  instrukcjami  obsługi  wszystkich  urządzeń, 
dołączenia  kart  katalogowych  oferowanych  urządzeń oraz  przekazanie 
wykonanego systemu użytkownikowi  nastąpi  w ciągu dwudziestu  jeden dni  od 
dnia podpisania umowy.

GWARANCJA
§ 3.

1. Wykonawca  udziela  36  -miesięcznej  gwarancji  na   dostarczony  sprzęt  i  jego 
montaż  .  Wykonawca  zapewnia   serwis  techniczny  na  dostawę.  Gwarancja 
obejmuje bezpłatne dokonanie napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę 
uszkodzonych podzespołów na nowe.

1a. Szczegółowe warunki gwarancji (zasady, tryb, terminy) regulować będzie karta 
gwarancyjna, którą Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu  w dniu 
przekazania zamówionego sprzętu.

     1b.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu swoich uprawnień   
          gwarancyjnych wynikających z umów z producentami urządzeń.

1c. Gwarancja zostaje przedłużona o każdy dzień naprawy gwarancyjnej i wynikłej z 
     niej przerwy w eksploatacji.



2. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania faktury VAT.

CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 4.

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  zapłata  w 
kwocie  ................................................................................................................zł 
netto 
słownie.....................................................................................................................
zgodnie z fakturą za przedmiot zamówienia w złotych polskich.

2. Do  wartości  faktury  doliczony  zostanie  podatek  VAT  w  wysokości  ...%., 
tj..............................................zł. Łączna wartość brutto całości dostawy stanowić 
będzie  ....................................................................................................  zł, 
słownie .....................................................................................................................
............. 

3. Płatność  na  rzecz  Wykonawcy  dokonana  będzie  przelewem  na  jego  konto  w 
Banku  ....................................................................................................,   w  ciągu 
30 dni od otrzymania faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

KARY  UMOWNE
                                                                   § 5.

1. Wykonawca  w  przypadku  nie  dotrzymania  terminu  realizacji  umowy  zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
czasie  rękojmi,  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości  0,2  % 
wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczony  od  dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia 
umownego.

4. Jeżeli  zamawiający  dopuści  się  zwłoki  w  zapłacie  za  przedmiotu  umowy, 
Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej  w wysokości 
ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionej 
faktury.

6. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od 
powzięcia  wiadomości  o tych   okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca 
może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu z  tytułu  wykonania  części 
umowy.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                             § 6.
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1. Do kontaktów roboczych z pracownikami Zamawiającego Wykonawca  wyznacza 
swoich pracowników w osobach :

-........................................................................................................

-........................................................................................................
2. . Do kontaktów roboczych z pracownikami Wykonawcy  Zamawiający wyznacza 
swoich pracowników w osobach:
- ......................................................................................................
-.........................................................................................................
3. Wszelkie spory powstały na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują 
się rozwiązywać polubownie . W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory  te 
zostaną  poddane  przez  Strony  rozstrzygnięciu  przez  właściwy  rzeczowo  Sąd 
Powszechny w Białymstoku.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy 
ustawy o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego.
5. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i dopuszczalne będą w granicach unormowania art. 144  ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron.
7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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