Załącznik nr 4 do SIWZ

/ PROJEKT /
UMOWA Nr …………../2012
Zawarta

w

dniu

……….

2012r.

na

podstawie

przeprowadzonego

przetargu

nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 25 czerwca
2010r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
zawarta w Mogilnie w dniu ................................... pomiędzy:
Mogileńskim Domem Kultury,
z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 88-300 Mogilno
reprezentowanym przez
Jana Szymańskiego – Dyrektora Mogileńskiego Domu Kultury
oraz
Danutę Moskal – Głównego księgowego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
NIP: ..............................
REGON: ...................
a
…………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................................
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
NIP: ..............................................
REGON: ......................................
wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art.39 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. U.2010 r., Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) o następującej treści:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na „Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego – cyfryzacja kina Wawrzyn
w Mogilnie wraz z montażem, zestrojeniem, uruchomieniem sprzętu oraz szkoleniem pięciu
kinooperatorów”, Wykonawca dostarcza i montuje, a Zamawiający nabywa kinowy sprzęt
cyfrowy dla Kina Wawrzyn w Mogilnie.
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2. Przedmiot w/w dostawy zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
ofertą przetargową.
3. Wykonawca oświadcza, iż:
1) Sprzęt kinowy - cyfrowy jest fabrycznie nowy i nie był użytkowany,
2) Sprzęt kinowy - cyfrowy posiada stosowne certyfikaty dopuszczenia do stosowania.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z należytą starannością, zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz załącznikami stanowiącymi jej
integralną część;
2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
5. Integralną część umowy stanowią oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, zawiadomienie
o wyborze oferty przez Zamawiającego oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że opisany w §1 niniejszej umowy kinowy sprzęt cyfrowy jest
wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że wartość niniejszej umowy określonej w §4 pkt. l jest zgodna
z podaną w ofercie - załącznik nr 1 do SIWZ .
§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy :
Do 40 dni od dnia podpisania umowy, przy czym podpisanie niniejszej umowy możliwe
będzie po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania z Polskim
Instytutem Sztuki Filmowej.
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1,
cenę brutto w wysokości ............................................. PLN (słownie:………………………..
............................................. w tym podatek VAT w wysokości ............................................
PLN(słownie)................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest maksymalnym wynagrodzeniem
za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca
w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w tym kosztów dostarczenia i rozładunku sprzętu oraz jego montażu.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę jednej faktury:
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1) podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń, co do kompletności oraz jakości. Pod fakturę Wykonawca zobowiązany jest
podłączyć zestawienie pozycji cenowych, wyszczególniając każdą pozycję oddzielenie oraz
protokół odbioru sprzętu dostawy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie w przedmiocie umowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie brutto przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień dokonania polecenia przelewu
przez Zamawiającego.
7. Każda zmiana siedziby, adresu Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numerów NIP
i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W razie
zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym,
za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
§5
1. Na trzy dni robocze przed planowaną dostawą, Wykonawca zawiadomi Pana Jana
Szymańskiego tel. ..................................................w godzinach .........o planowanym terminie
(dniu i orientacyjnej godzinie) dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Dostawa i rozruch technologiczny sprzętu powinien nastąpić w tym samym dniu.
2. Informacje i dokumenty, w szczególności: wykaz dostarczonego sprzętu kinowego, karty
gwarancyjne i instrukcje obsługi, informacje dotyczące sposobu świadczenia usług
serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobu zgłaszania wad, Wykonawca przekaże wraz
ze sprzętem kinowym. Dokumenty te winny być sporządzone w języku polskim.
3. Potwierdzeniem kompletności dostawy sprzętu kinowego i ich uruchomienia jest podpisany
protokół odbioru.
4. Do odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru, upoważniony jest Jan
Szymański
5. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa §5 jakichkolwiek
nieprawidłowości, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero

po

usunięciu tych

nieprawidłowości przez Wykonawcę. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 3 dni.
§6
1. Wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez strony pisemnym protokołem przekazania.
2. Powyższy protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia dokumentów płatności –
faktury VAT.
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§7
1. Wykonawca wraz z dostawą kinowego sprzętu cyfrowego, o jakim mowa w §1 niniejszej
umowy wyda Zamawiającemu następujące, dotyczące go dokumenty:
a) ………………………..
b) ………………………..
c) ………………………..
§8
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
1) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,
2) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Strony mając na uwadze treść ust. 1 postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez
niego Zamawiającemu gwarancji jakości., w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu.
Warunki gwarancji określa niniejsza umowa - wszelkie postanowienia zawarte w karcie
gwarancyjnej lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z niniejszą umową uważa się za
bezskuteczne wobec Stron; nie dotyczy to jednak tych postanowień zawartych
w dokumentach wystawionych przez wykonawcę, które regulują dane kwestie korzystniej dla
Zamawiającego niż czynią to zapisy niniejszej umowy.
3. Okres gwarancji wynosi …………….. od dnia podpisana protokołów odbioru bez uwag
przez obie strony umowy, a ponadto:
1)Wykonawca zapewni 24 godzinny zdalny monitoring na dostarczony sprzęt, oraz jest
zobowiązany do realizacji napraw oprogramowania w czasie rzeczywistym.
2) maksymalny termin realizacji usług serwisowych wynosi 12 godzin w dni robocze i 16
godz. w dni świąteczne przez okres co najmniej ……………. Przez termin realizacji usług
serwisowych Zamawiający rozumie czas, w jakim Wykonawca jest zobowiązany podjąć
interwencję serwisową.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie najpóźniej w terminie 3 dni od daty jej
wykrycia -faksem, pocztą elektroniczna lub pisemnie na adres Wykonawcy.
5. Wykonawca zapewnia krajowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu
tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady i rozpoczęcie jej usuwania wynosi maks. 3 dni
robocze od daty zgłoszenia wady.
6. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach
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odpowiednich w danych okolicznościach ustalonych każdorazowo przez Strony. Termin
usuwania wady kończy z dniem dostarczenia Zamawiającemu urządzenia wolnego od wad.
7. W przypadku braku możliwości usunięcia wady w powyższym terminie Wykonawca
dostarczy sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach w stosunku do zakupionego sprzętu.
Z czynności odbioru zostanie spisany protokół.
8. Wady usuwane będą w miejscu, w którym sprzęt kinowy jest używany, chyba
że sprzeciwia się temu istota wady.
9. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania sprzętu,
koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność
ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego sprzętu jego upoważnionemu
przedstawicielowi, do chwili odbioru urządzenia przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, po usunięciu wady.
10. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania sprzętu,
wszelkie wady fizyczne urządzenia winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych
przedstawicieli Stron, przed przekazaniem urządzenia Wykonawcy w celu usunięcia wady.
11. Jeżeli wady sprzętu usunąć nie można, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie,
o którym mowa w ust. 5 bądź 7, albo po usunięciu wady urządzenie nadal wykazuje wady,
Zamawiający może żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na przedmiot
zamówienia nowy o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia takiego żądania. Jeśli w podanym terminie Wykonawca nie przystąpi do wymiany
sprzętu na wolne od wad, to Zamawiający może dokonać zakupu przedmiotu zamówienia
nowego o analogicznych parametrach, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bądź
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
12. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, okres gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunięcia wad istotnych. W innych wypadkach okres gwarancji
ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
13. Jeżeli producent urządzeń elektrycznych wchodzących udziela dla nich odrębnej
gwarancji, wówczas Wykonawca, niezależnie od obowiązków przewidzianych w niniejszym
paragrafie,

zobowiązuje

się

do

dostarczenia

Zamawiającemu

tych

dokumentów

gwarancyjnych i złożenia oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw
i obowiązków wynikających z udzielonej przez producenta gwarancji. W związku
z przeniesieniem praw do gwarancji udzielonej przez producenta Wykonawcy nie przysługuje
odrębne wynagrodzenie.
14. Do kontaktowania się z Wykonawcą w zakresie spraw związanych z rękojmią i gwarancją
upoważniony jest Pan Jan Szymański.
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§9
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy, wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
3) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej
szkody. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach
kodeksu cywilnego.
§ 10
1.Do zawarcia umowy z podwykonawcą konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiającego.
2.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do

Zamawiającego

o

wyrażenie

zgody

na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt wraz z dokumentacją
projektową dotyczącą wykonania robót określonych w umowie i projekcie.
3.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4.Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5.Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie i projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest ustalić wobec podwykonawców
krótszy termin płatności niż ustalony dla rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczy
to również robót rozliczanych fakturami częściowym.
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7.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
8.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
9.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§11
1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2
2. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana istotnych postanowień zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
może nastąpić wyłącznie w sytuacjach gdy:
1) doszło do niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy,
2) wystąpiła siła wyższa (strajki, strajki okupacyjne lub inne zakłócenia w gospodarce,
epidemie, obsunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, burze, uderzenia pioruna, pożary, powodzie,
wylewy, niepokoje społeczne i inne tego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia, będące poza
kontrolą którejkolwiek ze stron i których żadna ze stron nie może przezwyciężyć pomimo
wszelkich należytych starań), która uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy, w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy
w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia;
4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3. W terminie 10 dni od uzyskania informacji o możliwości wystąpienia opóźnienia
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu
wykonania i następnie dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie wyczerpujące i szczegółowo
uzasadnienie okoliczności mających wpływ na opóźnienie w wykonaniu umowy.
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4. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli jest
uzasadnione, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia
terminu wykonania umowy.
5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą
zmiany umowy będzie protokół konieczności, zatwierdzony przez obie Strony, określający
przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2, który
będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
§12
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości w przypadku wykonania przedmiotu
umowy w sposób niezgodny z istotnymi warunkami zamówienia lub sprzeczny z umową.
§13
1. W sprawach nieregularnych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi
aneksami podpisanymi przez obie ze Stron.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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