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UMOWA nr XII/2007

zawarta w dniu  ......2007r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:

.............................................................................................
reprezentowany przez:

.............................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

.............................................................................................

reprezentowaną przez:

................................................................................................

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę  szafy  sterująco-zasilającej,  pięciu  podstacji  piętrowych,  stu 

siedemdziesięciu  opraw  oświetlenia  awaryjnego  dla Domu  Pomocy  Społecznej  przy  ul. 

Podmiejskiej  Bocznej  10 w  Gorzowie  Wlkp.  na  podstawie  ustawy  z 29.1.2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). 

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę i nabycie przez Zamawiającego  

jednej  szafy  sterująco  -  zasilającej na  prąd  stały  2,2kW,  do  zasilania  oświetlenia 
awaryjnego, wyposażonej w:
mikroprocesorowy poziom sterujący i kontroli faz z automatycznym testem funkcyjnym i 
bateryjnym  monitorowania  podrozdzielni  zasilania  podstawowego  oraz  wewnętrzną 
pamięcią zdarzeń,
wyświetlanie alarmów i stanów rozdzielni,
wyświetlanie napięcia ładowania i obciążenia w pracy bateryjnej,
możliwość zmiany czasu przełączenia,



poziom  zasilaczy  ładujących  baterie  sterowany  mikroprocesorem  z  kontrolą 
nadnapięciową, kompensatą temperaturową ładowania i zabezpieczeniem przed głębokim 
wyładowaniem baterii, z wyświetlaniem prądu i napięcia ładowania, 
poziom modułów przełączających z układem monitorowania prądowego każdego obwodu 
wyjściowego z osobna oraz możliwością pełnego adresowania opraw,
stałą  kontrolę  stanu  izolacji  obwodów  wyjściowych  w  pracy  bateryjnej  wraz  z 
sygnalizacja pierwszego doziemienia bez odłączenia zasilania po pierwszym doziemieniu,
baterię  akumulatorów  żelowych,  bezobsługowych  zapewniających  pracę  oświetlenia 
przez minimum dwie godziny,
możliwość dowolnego programowania trybu pracy opraw w obwodzie(BL/DL),
pełny nadzór nad oprawami oświetleniowymi,
sygnalizację zaniku napięcia w istniejących podrozdzielniach zasilania podstawowego,
możliwość  wykorzystania  technologii  dynamicznego  oświetlenia  ewakuacyjnego 
współpracującego z DSO lub systemem ppoż.,

pięciu podstacji piętrowych z wyposażeniem umożliwiającym:
sterowanie i zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego,
wyświetlanie alarmów i stanów rozdzielni zgodnie z PN EN 50171,
poziom  przełączający   z  układem  monitorowania  prądowego  każdego  obwodu 
wyjściowego z osobna oraz możliwością pełnego adresowania opraw zgodnie z PN EN 
50172,
stałą  kontrolę  stanu  izolacji  obwodów  wyjściowych  w  pracy  bateryjnej  wraz  z 
sygnalizacją pierwszego doziemienia bez odłączania zasilania z wykorzystaniem sieci IT 
zgodnie z PN EN 50171,
dowolne programowanie trybu pracy opraw w obwodzie,
współpracę ze wszystkimi znanymi systemami nadzoru lamp,
wykorzystanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego z systemem ppoż.,

stu  siedemdziesięciu  opraw  oświetlenia  awaryjnego  8W  o  parametrach 
umożliwiających:
dowolne sterowanie każdą oprawą w obwodzie centralnej baterii,
pełny monitoring opraw zgodnie z PN EN 50172 przez moduł adresowy,

zintegrowanie elektronicznego zapłonnika z modułem adresowym. 

§2

Wykonawca na towar opisany w §1 niniejszej umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na 
zasadach i  warunkach  określonych w karcie  gwarancyjnej  wydanej  wraz  z  towarem 
stanowiącej integralną część umowy. 

§3
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1. Zamawiający za przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie 

oferty Wykonawcy. Wartość dostawy zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty brutto 

(łącznie z podatkiem VAT) .... zł (słownie: ......    złotych).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

§ 4

1. Termin wydania przedmiotu umowy ustala się do .....12.2007r.

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu. 

4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wydaniu towaru Zamawiającemu.  

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek  Nr 

....................................................................................................................................................

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 5

1. Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) 1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki,

 liczone za każdy dzień zwłoki,

b) 3% wynagrodzenia umownego w okresie  kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, 

liczone

za każdy dzień zwłoki,

c) 5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

2) za  odstąpienie  od  umowy  bez  istotnej  przyczyny  lub  za  odstąpienie  od  umowy  przez 

Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości  10% 

wynagrodzenia umowy.

3) W przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  karę  umowną,  Zamawiający  zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4) Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne:
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1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

5) W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe 

odsetki za każdy dzień opóźnienia.  

§6

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy zostanie wydany 

nakaz zajęcia  majątku Wykonawcy,  w zakresie  uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub gdy zwłoka w wydaniu samochodu przekroczy 30 dni. 

  

§ 7

1. W  sprawach  nieuregulowanych  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 

144 ust. 1 Pzp, na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności, 

o których mowa w art. 145 Pzp. 

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Gorzowie Wlkp.  

5. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

6. Umowę wraz  z  załącznikami  sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po 

jednym dla każdej ze stron. 

……......................................... .............................................

            Wykonawca Zamawiający
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