WAG.261.3.3.2018

UMOWA Nr __________________ (PROJEKT)
zawarta w dniu ____________________ r. we Wrocławiu pomiędzy:
Narodowym

Funduszem

Zdrowia,

ul.

Grójecka

186,

02-390

Warszawa,

Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Joannitów 6,
50 –525 Wrocław, NIP 107 00 01 057, zwanym w dalszej części ,,Zamawiającym’’,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Oćwieję - Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
w imieniu którego działa pełnomocnik _______________________ na podstawie
pełnomocnictwa z dnia __________________ , którego kopia stanowi załącznik do umowy
a
___________________________________________________________________________
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na dostawie i wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Dolnośląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Joannitów 6 oraz
ul. Dawida 2-6 we Wrocławiu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wykonawca zapewni
również serwis gwarancyjny dostarczonych urządzeń.
2. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego polega na:
1) dostawie urządzeń,
2) demontażu istniejącego systemu monitoringu wraz z przekazaniem Zamawiającemu,
3) montażu i uruchomieniu systemu monitoringu wizyjnego
z

4) szkoleniu

obsługi

pracowników

ochrony

oraz

pracownika

Wydziału

Administracyjno - Gospodarczego Macieja Strychuniec i Naczelnika Wydziału
Administracyjno – Gospodarczego,
5) przekazaniu dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
3. Wykonawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

przedmiot

umowy fabrycznie

nowy,

wyprodukowany nie później niż w 2017 r., zapakowany w oryginalne opakowania,
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
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4. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

realizacji

przedmiotu

umowy

określonego

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1
do umowy, dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu
zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
2) Załącznikiem nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
4) ofertą Wykonawcy.
5. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:
1) bez udziału podwykonawców;*
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie _______*
6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem
wykonania przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, a także otrzymał od Zamawiającego
wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag
i zastrzeżeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć objęty przedmiotem umowy system monitoringu
na własny koszt do budynków Zamawiającego

przy ul. Joannitów 6 oraz przy

ul. Dawida 2-6 we Wrocławiu.
8. Wykonawca wykona montaż dostarczonego systemu monitoringu wizyjnego w sposób
zgodny z zaleceniami producenta.
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczony do montażu system monitoringu, jak również
wszelkiego rodzaju materiały montażowe i wykończeniowe są fabrycznie nowe i wolne
od wad zarówno fizycznych jak i prawnych oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.
10. Wszystkie próby techniczne wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona
na własny koszt.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa.
12. Strony ustalają, że jakość monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem
będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.
13. Wykonawca wykona wszystkie czynności określone w § 1 pkt 2 umowy, własnym
sprzętem i z własnych materiałów.
§2
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wykonania

przedmiotu

________________ tygodni od dnia podpisania umowy.
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
3. Roboty objęte niniejszą umową będą prowadzone w funkcjonujących obiektach.
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ograniczający
do

minimum

czynniki

zakłócające

pracę

wykonywaną

przez

pracowników

i współpracowników Zamawiającego. Wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu
umowy mogą być wykonywane 7 dni w tygodniu, z tym, że od poniedziałku do piątku
prace wykonywane w godzinach od 7:00 do 16:00 wymagają szczegółowych uzgodnień
z Zamawiającym. Roboty uciążliwe dla pracowników czy petentów takie jak wykucia,
prace wysokopylące czy hałaśliwe mogą być wykonywane wyłącznie po godzinie 16:00
w

terminie

uzgodnionym

do

zabezpieczenia

przed

z

Zamawiającym.

zniszczeniem

po zakończeniu robót, Wykonawca

mienia

Wykonawca

jest

zobowiązany

Zamawiającego.

Każdorazowo

jest zobowiązany do przywrócenia porządku,

umożliwiającego pracownikom i współpracownikom Zamawiającego przystąpienie
do wykonywania obowiązków służbowych od godziny 7:00 dnia następnego. W sobotę
i niedzielę prace wysokopylące oraz hałaśliwe mogą być wykonywane

w godzinach

od 7:00 do 22:00
4. Po zakończeniu prac objętych przedmiotem umowy Wykonawca sporządzi dokumentację
powykonawczą zawierającą m.in. certyfikaty, dokumentację techniczną oraz instrukcję
użytkowania w języku polskim oraz oświadczenie o kompletności tej dokumentacji.
5. Przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu umowy, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz instrukcje użytkowania
wydane w języku polskim.
6. Po zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca przeszkoli pracowników
ochrony

w

zakresie

obsługi

systemu

monitoringu

w

terminie

uzgodnionym

z Zamawiającym.
7. Dokumentem potwierdzającym realizację przedmiotu umowy jest protokół zdawczo
odbiorczy stanowiący załącznik nr 2 do umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez
pracownika Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Macieja Strychuniec lub Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ____
PLN netto, (słownie: ____ ) plus podatek, co stanowi kwotę _____brutto, (słownie: ____).
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą (podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy) oświadczenia
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wszystkich podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy
systemu monitoringu wizyjnego z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi
Umowami
monitoringu

o

podwykonawstwo.
wizyjnego

Nieprzedstawienie

powyższych

oświadczeń

przez

Wykonawcę

skutkować

będzie

systemu
prawem

Zamawiającego do wstrzymania odpowiedniej części płatności należnej Wykonawcy do
czasu dokonania odpowiednich rozliczeń z podwykonawcą, ewentualnie do zapłaty
podwykonawcy żądanej sumy i potrącenia jej równowartości z wartości wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w ust. 1.
3. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców o ile byli zgłoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiającego.
4. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia umownego będzie prawidłowo wystawiona faktura
za całkowicie i bezusterkowo zakończone roboty objęte przedmiotem umowy wraz
z bezusterkowym Protokołem zdawczo - odbiorczym, określonym w §2 niniejszej umowy
oraz dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom będzie oświadczenie
Wykonawcy, że zapłacił on podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom należne
wynagrodzenie wraz z dołączonymi do oświadczenia: kopiami faktur wystawionymi przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dla Wykonawcy systemu monitoringu
wizyjnego łącznie z potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopią przelewu
bankowego.
5. Strony ustaliły termin płatności do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego bez
zastrzeżeń.
6. Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02- 390 Warszawa.
Odbiorca i płatnik: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Joannitów 6,
50-525 Wrocław NIP: 107 00 01 057.
2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego
„polecenia przelewu” na rachunek Wykonawcy ________________________________.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności.
§4
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1.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
oraz z tytułu udzielonej gwarancji jakości na dostarczone materiały i wykonane roboty
stosownie do postanowień kodeksu cywilnego.

2.

Wykonawca udziela gwarancji jakości i gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy
jest nowy i zostanie wydany Zamawiającemu bez żadnego uszczerbku oraz udziela
gwarancji jakości na wykonane roboty objęte przedmiotem umowy.

3.

Wykonawca udziela ______________ miesięcy gwarancji jakości na dostarczony i
zamontowany przedmiot umowy oraz udziela ________________ miesięcznej gwarancji
jakości na wykonane roboty objęte przedmiotem umowy.

4.

Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru bez
zastrzeżeń przedmiotu umowy.

5.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji także po upływie terminu
określonego w gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jej upływem.

6.

Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona
w czasie gwarancji i nie została spowodowana wadliwą eksploatacją, dewastacją lub
innymi uszkodzeniami, związanymi z działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego
w trakcie użytkowania.

7.

W przypadku konieczności powiadomienia o awarii systemu monitoringu wizyjnego,
Zamawiający dokona tego dzwoniąc pod numer telefonu ______________ Wykonanie
połączenia pod ten numer będzie traktowane, jako zgłoszenie powyższych sytuacji.

8. Wykonawca dokona oględzin wady niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni
kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wadzie.
9. Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
dokonania oględzin, usunięcie wady stwierdza się w protokole podpisanym przez obie
strony umowy.
§5
1.

Osobami wyznaczonymi do kontaktów i upoważnionymi do podpisania protokołu
odbioru w przedmiocie umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
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a) Maciej Strychuniec tel. 71 79 79 330, 603 138 509, maciej.strychuniec@nfzwroclaw.pl
b) Giovanni Roman tel. 71 79 79 250, giovanni.roman@nfz-wroclaw.pl
2) po stronie Wykonawcy
a) __________________________________________________________
§6
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek, w okresie gwarancji lub rękojmi w
wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.

2.

Strony ustalają, że w przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje wysokości
poniesionej szkody, Zamawiającemu będzie przysługiwało odszkodowanie na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia.

4.

Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność

za

szkody

wynikłe

w

mieniu

Zamawiającego.
§7
1.

Zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.

W przypadku sporu, właściwy do rozstrzygnięcia jest sąd powszechny we Wrocławiu.

4.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności.

5.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwóch
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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