Załącznik Nr 5 do SIWZ

PROJEKT
UMOWA
ZP/PN/…………. 2018
zawarta w dniu ......... 2018 roku w Rypinie pomiędzy:
Rypińskim Domem Kultury mającym siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500
Rypin zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez:
- ………………………………
- ………………………………
przy kontrasygnacie ……………………..
- ………………………………
a
......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej
w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez:
- ......................................
- ...........................................
o następującej treści:
§1
Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 – 46) przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Dostawa mobilnej
sceny estradowej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi”.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, kompletnej, wolnej od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych mobilnej sceny estradowej wraz
z dodatkowymi fabrycznie nowymi wolnymi od wad podestami scenicznymi w ilości
dwóch sztuk.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną
Zamawiającemu w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.
3. Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie
przetargowej w kwocie netto .................. zł, podatek VAT 23 % ....................... zł, brutto
.................. zł (słownie: ...................... zł).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy i uwzględnia
wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem dostawy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, będzie płatne po
zrealizowaniu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Faktury należy wystawiać na adres – Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8,
87 – 500 Rypin. NIP 892 – 13 – 63 – 799.
5. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: .........................., REGON: ....................
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
7. Błędnie wystawiona faktura lub brak bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego
spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
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8. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
9. Strony postanawiają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na
osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy także
przekazu w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegają,
że przekaz może dotyczyć wyłącznie należności wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczeń podwykonawców wynikających z realizacji przez nich niniejszej
umowy.
§4
Realizacja zadania – wykonanie niniejszej umowy, w tym podpisanie bezusterkowego
protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi od dnia .................... do dnia .....................
§5
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem dostawy przedmiotu
umowy przekaże Zamawiającemu fakturę wraz z kompletem dokumentów niezbędnych
do rejestracji mobilnej sceny w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Rypinie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (drogą pocztową,
faxem lub drogą elektroniczną) o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy.
Dostawa odbędzie się w dniu roboczym w godzinach 8.00 – 15.00.
3. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie
transportu oraz spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem.
4. Dostarczony do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy musi spełniać wszystkie
wymogi jakościowe i techniczne określone w przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym.

1.
2.

3.

4.

5.

§6
Przekazanie przedmiotu umowy i dokonanie odbioru techniczno – jakościowego odbędzie
się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (teren miasta Rypina).
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego zobowiązuje się sprawdzić w obecności
Wykonawcy prawidłowość działania przedmiotu umowy, parametrów technicznych oraz
wyposażenia na podstawie przedstawionej i wybranej oferty.
Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony i podpisany w dniu przekazania
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, po pozytywnej próbie montażu i demontażu oraz
potwierdzeniu wymaganego stanu wyposażenia.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru, wad w dostarczonym
przedmiocie umowy – Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu
wolnego od wad, nie dłuższy jednak niż termin technologicznie uzasadniony do usunięcia
wad. Koszt wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w całości pokrywa
Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru, że dostarczony przedmiot
umowy jest niezgodny z parametrami technicznymi i wyposażeniem określonym
w postępowaniu przetargowym – Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonego
przedmiotu umowy i wyznaczyć dodatkowy termin na dostawę przedmiotu umowy
zgodnego z jego wymaganiami, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych. Koszt wymiany
przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w całości pokrywa
Wykonawca.
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6. Ustalenie nowego terminu odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia
Wykonawcy z zapłacenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1.
7. W terminie i miejscu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy, montażu i demontażu,
eksploatacji i sposobu konserwacji.
§7
1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą
umową usług, a w przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców,
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych przez nich prac.
2. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo pod warunkiem wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej
jakości wykonania prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy.
4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może bez przekazania formalnego
zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy
tzn. zażądać odszkodowania lub odstąpić od Umowy.
5. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami,
ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za
zlecone do podwykonania części prac.
§8
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na piśmie gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu
zdawczo – odbiorczego.
2. Pisemna gwarancja złożona będzie Zamawiającemu w dniu sporządzenia bezusterkowego
protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym:
1) maksymalny czas reakcji od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie,
potwierdzone faxem lub mailem) ustala się na 3 dni robocze,
2) maksymalny czas naprawy, wymagający wymiany elementów przedmiotu
umowy ustala się na 10 dni roboczych licząc od daty ich stwierdzenia.
§9
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę strony rozumieją wykonanie
przedmiotu umowy określonego w § 1 zakończonego podpisaniem bezusterkowego protokołu
zdawczo – odbiorczego.
§ 10
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy karę w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

2) za opóźnienia w czasie reakcji na zgłoszone wady lub usterki w okresie gwarancji
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
3) za nieterminową naprawę elementów wymagających wymiany w okresie gwarancji
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości
30 % wynagrodzenia umownego brutto, z tym że Wykonawca dowieść musi w razie
wątpliwości, iż odstąpił od umowy z przyczyn od siebie niezależnych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru
przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody oraz utraconych korzyści niezależnie od kar określonych w § 10.
Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar
umownych.
Zasady ustalania odszkodowania określonego w ust. 4 strony opierać będą o przepisy
Kodeksu Cywilnego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących należności.

§ 11
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawcy:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować
swoich obowiązków wynikających z umowy.
2) Zamawiającemu:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, wszczęte zostanie postępowanie
układowe w stosunku do Wykonawcy lub właściwy organ Wykonawcy
podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub likwidacji Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie
sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
c) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 4 (bez
wyznaczenia terminu dodatkowego).
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
§ 12
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych
i wynikających z niniejszej umowy.
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§ 13
Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………. tel. ……………………., , adres mail:
………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy: …………….……………. tel………………………., adres
mail: …………………………………………..
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

§ 15
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu
udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod
warunkiem spełnienia postanowień SIWZ dotyczących Podwykonawców lub
podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby
zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
3) terminu zakończenia z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć
lub przewidzieć,
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy
PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144.
Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na
opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie
przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 16
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta
w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę.

wraz z załącznikami złożona

§ 17
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd
dla Zamawiającego.
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§ 18
Zamawiający może zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób trzecich,
o czym winien zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty scedowania
uprawnień.
§ 19
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony.
§ 20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata ……………………………..
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