Oznaczenie sprawy: dostawa systemu kina cyfrowego 2D
Nr zamówienia: MD-1/2012
Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR
UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zawarta w dniu................... 2012r. pomiędzy
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, z siedzibą w Elblągu, Plac Kazimierza
Jagiellończyka 1, NIP PL 578-00-14-019, reprezentowanym przez:
1. Antoniego Czyżyka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, nr zamówienia MD-1/2012 pn.
DOSTAWA SYSTEMU KINA CYFROWEGO 2D NA POTRZEBY CSE ŚWIATOWID,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę będącą przedmiotem
ww. zamówienia.
2. Szczegółowy zakres dostawy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do
przedmiotowego postępowania (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załącznik do oferty Wykonawcy
(zawierający zestawienie oferowanego sprzętu).
§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie zgodne z formularzem ofertowym w wysokości:
Wartość netto:

- …………………………………………………zł
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+VAT w wysokości ….% tj.: - …………………………………………………zł
Wartość brutto

- ………….……………………………………..zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, tj.
dostawę sprzętu, jego zainstalowanie, uruchomienie, zestrojenie i przetestowanie,
przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu osób wskazanych przez Zamawiającego,
przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych sprzętu oraz instrukcji obsługi
(podręcznika użytkownika sprzętu).
3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia, z
wyjątkiem zmian wynikających z ustawowych zmian stawek podatku VAT.

§3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu oraz jego zainstalowanie, uruchomienie, zestrojenie i przetestowanie,
przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu osób wskazanych przez Zamawiającego,
przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych sprzętu oraz instrukcji obsługi
(podręcznika użytkowania sprzętu) zrealizowana zostanie do dnia 25.10.2012r.

§4
KOORDYNACJA
1. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadania:
1)………………………………………..

-

……………………………………………………
§5

PODWYKONAWCY
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiającego. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy Art. 6471 Kodeksu
Cywilnego (Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 49 poz. 408)
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
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§6
CESJE
Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez
zgody Zamawiającego.
§7
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Strony ustalają, że kwotę stanowiącą 100% wartości zamówienia Zamawiający
wypłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
2.
Rozliczenie wartości zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po spełnieniu wszystkich wymogów opisanych umową na podstawie protokołu
końcowego odbioru dostawy. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury
będzie protokół odbioru dostawy obejmujący całość zamówienia.
3.
Wraz z fakturą, o której mowa w pkt. 2 Wykonawca dostarczy szczegółową
specyfikację cenową dostarczonych urządzeń i sprzętu, z uwzględnieniem ceny netto za 1
szt. urządzenia i sprzętu, stawki VAT i wartości brutto.
4.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na konto Wykonawcy w banku
…………………………………………………………………………………………………………………………………

§8
ZASADY ODBIORU ZAMÓWIENIA
1. Strony ustalają, że za zakończenie realizacji zamówienia uważać będą zrealizowanie
całego przedmiotu zamówienia, tj. dostawę sprzętu, jego zainstalowanie, uruchomienie,
zestrojenie i przetestowanie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu osób wskazanych
przez Zamawiającego, przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych sprzętu
oraz instrukcji obsługi (podręcznika użytkowania sprzętu). Ww. przedmiot zamówienia
zrealizowany zostanie w całości w terminie określonym w §3 umowy.
2. Odbiór sprzętu nastąpi za pisemnym pokwitowaniem.
3. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
a) przystąpienie do odbioru: do 24.10.2012r.; podpisanie końcowego protokołu odbioru:
25.10.2012r.
b) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to
Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek
c) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego,
żądając jednocześnie wyznaczenia nowego terminu odbioru dostawy. Po usunięciu wad i
usterek Zamawiający niezwłocznie wyznaczy nowy termin przystąpienia do odbioru
zakończony sporządzeniem protokołu odbioru.
d) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na
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usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4.
Protokół odbioru zamówienia strony spisują nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji
całego zamówienia, tj. po zakończeniu wszystkich czynności opisanych w pkt. 1.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP podczas montażu i
uruchamiania sprzętu oraz szkolenia z obsługi sprzętu.

§9
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na
okres 24 miesięcy od dnia przejścia sprzętu na własność Zamawiającego i przekaże
Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnienia wynikające z instytucji rękojmi w czasie
trwania gwarancji i przez okres 3 miesięcy po upływie terminu gwarancji.

§10
KARY UMOWNE
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia
określonego w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki.
b) Zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w
§ 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
lub usterek.
c) Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.

po

stronie

Wykonawcy

5%

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.
3. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1. Na podstawie art. 144 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana stawki VAT - możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
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2) zmiana obowiązujących przepisów prawa – możliwość zmiany umowy w zakresie
wynikającym z konieczności dostosowania zapisów do nowych przepisów (w
szczególności: zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana wynagrodzenia
wykonawcy, zmiana sposobu wykonania zamówienia itp.);
3) Przeszkody w realizacji umowy generowane przez osoby (podmioty) trzecie –
możliwość zmiany sposobu realizacji zamówienia (np. zmiana technologii, zmiana
terminu realizacji umowy);
4) Opóźnienia w realizacji czynności niezależnych od Wykonawcy, od których
uzależniona jest realizacja przedmiotowego zamówienia – możliwość zmiany terminu
realizacji zamówienia
5) Zmiana siedziby zamawiającego – możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia;
6) Działanie siły wyższej (w szczególności: zjawiska meteorologiczne, pożary, akty
terroryzmu, działania wojenne, kataklizmy itp.) – możliwość zmiany terminu realizacji
zamówienia, możliwość zmiany sposobu realizacji zamówienia;
7) Niemożliwa do przewidzenia upadłość lub likwidacja Wykonawcy albo jego głównego
kontrahenta lub podwykonawcy – możliwość zmiany terminu realizacji umowy,
możliwość rozwiązania umowy;
8) Wycofanie z produkcji lub ze sprzedaży przez producenta towaru, który jest
przedmiotem zamówienia, niezależnie od Wykonawcy, jeśli nie było to możliwe do
przewidzenia w chwili zawierania umowy – Wykonawca może w ramach umowy
dostarczyć inny produkt o tych samych lub lepszych parametrach, pod warunkiem
udowodnienia na piśmie, że pierwotnie oferowany towar jest faktycznie wycofany
przez producenta;
9) Zmiany organizacyjne Zamawiającego (niezależne od Zamawiającego) np. narzucone
przez organizatora, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia.
2. Wszystkie przewidziane powyżej możliwości zmiany zawartej umowy mają charakter
fakultatywny i zależą od zgodnej woli stron. Warunkiem przeprowadzenia zmian jest
wystąpienie przez jedną ze stron do drugiej z uzasadnionym, pisemnym wnioskiem o
podjęcie negocjacji w kierunku zmiany wskazanych we wniosku zapisów umowy.
3. Wszelkich zmian zawartej umowy można dokonać jedynie w formie pisemnego aneksu.

§12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od
niego, w szczególności:
a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub
jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie Zamawiającego od umowy lub jej części w powyższych
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przypadkach powinno nastąpić w terminie do 30. dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
b) w przypadku gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji lub zostanie
ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W chwili
odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest podać pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.
3. W przypadku odstąpienia od umowy:
a) wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu częściowego wykonania
zamówienia (jeżeli Zamawiający zachowuje dotychczasowe świadczenia ze strony
Wykonawcy)
albo
b) strony zwrócą sobie dotychczasowe świadczenia, tzn. Wykonawca zwróci Zamawiającemu
otrzymane wynagrodzenie, a Zamawiający zwróci Wykonawcy dostarczony sprzęt.
4. Wybór sposobu rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy należy do Zamawiającego.
§13
SPORY
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu
zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
3. Strona, do której skierowano roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do
zgłoszonego roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia zgłoszenia roszczenia na
piśmie.
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona wnosząca
roszczenie jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja techniczna sprzętu (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy z zestawieniem oferowanego sprzętu).
§15
ODNIESIENIE PRAWNE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
• Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
• Kodeksu Cywilnego.
§16
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EGZEMPLARZE UMOWY
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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