Istotne postanowienia umowy
1. Umowa zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzonego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 marca 2016 r. "O
szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku"
(Dz. U. z 2016 r., poz. 379).
2. Przedmiot Umowy obejmować będzie:
a. montaż na kominie Elektrowni Kozienice 1 zestawu sprzętu łączności. W skład
zestawu wchodzi duplekser – 1 szt., przemiennik – 1 szt., anteny – 3 szt.
Szczegółowy zakres prac będzie stanowił załącznik do umowy
b. montaż na kominie Elektrociepłowni Kawęczyn 1 zestawu sprzętu łączności.
W skład zestawu wchodzi duplekser – 1 szt., przemiennik – 1 szt., anteny –
2 szt. Szczegółowy zakres prac będzie stanowił załącznik do umowy
c. montaż na terenie m. st. Warszawy, we wskazanych przez Zamawiającego
Punktach Alarmowych 30 szt. dookólnych anten bazowych i demontaż starych
anten. Szczegółowy zakres prac i adresy Punktów Alarmowych będą stanowiły
załącznik do umowy.
3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia
podpisania umowy później jednak niż do dnia 05 lipca 2016 r.
4. Dokumentem potwierdzającym realizację przedmiotu Umowy będzie „Protokół
końcowy odbioru”, zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem
rozpoczęcia prac o gotowości do ich podjęcia, w każdym z punktów alarmowych.
Przez gotowość do rozpoczęcia prac rozumie się dokonanie uzgodnień pomiędzy
Wykonawcą a zarządcą nieruchomości w sprawie demontażu punktu alarmowego.
6. Wykonawca

zobowiązany

będzie

do

złożenia

zdemontowanych

elementów

do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
7. Zdemontowane urządzenia Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny
koszt.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego,
w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa.
9. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10. Odpowiedzialność:
a. W związku z wykonywaniem umowy Wykonawca ponosi względem
Zamawiającego

pełną odpowiedzialność za szkody (straty rzeczywiste

i utracone korzyści)

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem niniejszej umowy, działaniami lub zaniechaniami własnymi jak
również jego pracowników i innych osób, którymi posłużył się przy realizacji
niniejszej umowy.
b. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone osobom
trzecim

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

niniejszej umowy, działaniami lub zaniechaniami własnymi jak również jego
pracowników i innych osób, którymi posłużył się przy realizacji niniejszej
umowy.
c. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od wszelkich
roszczeń, z którymi osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu,
w okolicznościach określonych w pkt b, oraz

przejęcia na siebie obowiązku

zaspokojenia tych roszczeń.
d. Jeżeli, zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
jedynie w przypadku zawinionego własnego zachowania lub osób, którymi
posłużył do się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić, że on lub jego pomocnik nie ponosi winy za wystąpienie szkody.
e. W wypadku roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przez Wykonawca,
Wykonawca zobowiązuje się do:
i. udzielenia Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej
wszelkich informacji i wyjaśnień, w tym udostępnienia wszelkich
niezbędnych dokumentów,
ii. pokrycia wszelkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym
w tym kosztów

sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a także

wszelkich innych kosztów niezbędnej

pomocy prawnej,

iii. zapłacenia wszelkich ewentualnych opłat, wynagrodzeń i odszkodowań,
do których

zapłacenia był by zobowiązany Zamawiający,

iv. na wezwanie Zamawiającego lub osoby trzeciej zobowiązuje się
do przystąpienia do postępowania w charakterze interwenienta.
11. Inne postanowienia:
a. W przypadku rezygnacji z umowy ze strony Zamawiającego na 3 lub mniej dni
przed datą jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strona
będąca Zamawiającym zapłaci Wykonawcy karę umowną, która wynosi 10%
wynagrodzenia.
b. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z

przyczyn

leżących

po

stronie

Wykonawcy,

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającym karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.
c. W przypadku nieprawidłowego lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca zapłaci karę umowną, która wynosi 20% wynagrodzenia
d. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
e. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwość dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
f. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań umownych.
g. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
h. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
i. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
j. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn.
zm.).
k. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

