Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta w dniu .................................... w Gdyni pomiędzy:
Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni,
z siedzibą Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, samorządową instytucją artystyczną wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury, pod numerem RIK 8/99/2008,
NIP: 586-00-24-250, reprezentowaną przez:
Zastępcę Dyrektora Bogdana Gasika
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
....................................................................................................
NIP: ………………….., REGON…………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez …………………………………… pod numerem KRS ………………………. / wpisanym do
ewidencji działalności gospodarczej w …………………………………………. pod numerem
………………………….,
reprezentowanym przez:
..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013.907 t.j. ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej 209 000 euro na „Dostawę urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia
frontalnego widowni Dużej Sceny będącego w posiadaniu Zamawiającego, dostawę urządzeń
na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia monitorowego Dużej Sceny, integrację
dostarczonych urządzeń z urządzeniami istniejącymi, dostawę i uruchomienie
oprogramowania sterującego pracą rozbudowanego systemu nagłośnienia i integracja
dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem dotychczas wykorzystywanym”
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawa
urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia frontalnego widowni Dużej Sceny
będącego w posiadaniu Zamawiającego, dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu
nagłośnienia monitorowego Dużej Sceny, integracja dostarczonych urządzeń z urządzeniami
istniejącymi, dostawa i uruchomienie oprogramowania sterującego pracą rozbudowanego
systemu nagłośnienia i integracja dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem
dotychczas wykorzystywanym” w pełnym zakresie określonym w SIWZ, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, w szczególności Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej
Umowy. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę w stosunku do
zobowiązań przyjętych w Ofercie Wykonawcy, są dozwolone w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, przy czym zmiany takie wymagają, dla swej ważności, uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
§2
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia ………… roku.

1.

§ 3
Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest
Kierownik Działu Eksploatacji

-

Dariusz Kruszyniak

Kierownik Sekcji Elektroakustycznej - Mariusz Fortuniak

tel.
tel.

58 785 58 71
507-096-411
501-706-483

2.
Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym
jest
..............................................................
3.
Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 i 2 bez zgody
drugiej Strony. Strona zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby w formie pisemnej.
§4
Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy,
jest zobowiązany do:
1. Odpowiednio wczesnego, dla terminowej realizacji umowy zamawiania i przechowywania na
własny koszt i własnym staraniem zakupionego urządzenia w odpowiednich, zgodnych z
zaleceniami producenta warunkach do czasu jego dostarczenia do Teatru.
2. Dostarczenia urządzenia składającego się na przedmiot umowy własnym transportem na własny
koszt i na własne ryzyko oraz dokonania jego rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i
sprzętowymi, na własny koszt i ryzyko.
3. Dostarczenia wyposażenia fabrycznie nowego,
zgodnego z wszelkimi obowiązującymi
wymogami prawnymi i normami, w szczególności przepisami i normami przeciwpożarowymi,
higienicznymi, budowlanymi i normami bezpieczeństwa, objętego gwarancją producenta.
4. Dostarczania wyłącznie sprzętu i urządzeń posiadających certyfikaty, atesty, świadectwa
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i
urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć
Zamawiającemu przed realizacją Dostawy. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w
języku polskim.
5. Uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego na zastosowanie innego materiału bądź
urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach, w przypadku ewentualnego zaprzestania
produkcji materiałów i urządzeń, które były przedmiotem wyceny ofertowej zgodnie z
przedmiarem. Uzgodniona zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny wynikającej z oferty
dla wymienianego materiału i/lub urządzenia i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Dostarczenia Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed zgłoszeniem gotowości
wykonanej Dostawy do odbioru, sporządzonych w języku polskim niżej wymienionych
dokumentów:

-

pełnej dokumentacji technicznej Dostawy, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych
dotyczących zrealizowanej Dostawy;
wszystkich wymaganych certyfikatów, atestów i świadectw dopuszczających do użytkowania
dostarczone urządzenia

§ 5
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Ilościowego i Technicznego
podpisanego przez obie strony.
2. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary
związane z odebranym wyposażeniem i urządzeniami oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej
utraty lub uszkodzenia.
3. W razie stwierdzenia nie zakończenia przedmiotu umowy lub jego wad lub wad dostarczonych
dokumentów odbiorowych Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków.
4. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Zamawiający dokona odbioru, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, usunięcia wad
albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole odbioru.

1.

2.

3.

4.

§6
Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli własnej gwarancji na okres ........... miesięcy
sporządzając jako załącznik do faktury końcowej, dokument zgodny z wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do Umowy – karta gwarancyjna.
Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień
wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Nadto Strony ustalają, iż do wyboru
Zamawiającego należy czy skieruje roszczenia z gwarancji do producenta wadliwego
wyposażenia czy też do Wykonawcy.
W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie
po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem
…………………………. i nr faksu: …………..
W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w
ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta oraz usunąć wady lub usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§7
1. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie brutto w
kwocie: zł (słownie złotych:……................ ), w tym podatek VAT ………….. (słownie złotych)
zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość Dostaw wynikających z
opisu przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez
cały okres realizacji zamówienia
3. Za ustalenie ilości dostaw i innych świadczeń wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz
sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada
wyłącznie Wykonawca. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartości Dostaw nie wykonanych.

§8
1. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu
przez strony pozytywnego Protokołu Odbioru Ilościowego i Technicznego.
2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem
ust. 6 poniżej.
3. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada następujący Numer Identyfikacji Podatkowej : 58600-24-250
4. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada następujący Numer Identyfikacji Podatkowej
……………………
5. Za miejsce i czas spełnienia płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego (obciążenie rachunku Zamawiającego).
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty
odsetek, w wysokości odsetek ustawowych.
§9
1. W przypadku gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub wykonuje je w
sposób nienależyty,
b) w okresie gwarancji Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym mu przez Zamawiającego
terminie, lub usunął ją nienależycie,
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonania czynności, których Wykonawca
zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie, innemu podmiotowi, na koszt
Wykonawcy.
2. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt a) powyżej może być zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim zobowiązań
wynikających z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowiązań na zgodny z Umową,
Wykonawca, pomimo upływu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposób nienależyty.
3. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt b) powyżej może być realizowane bez dodatkowych wezwań.
4. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia przez Zamawiającego, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu podmiotu, któremu
zlecono wykonanie zastępcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze skorzystaniem
z wykonania zastępczego (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który wykona czynności
w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa).
5. Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od
roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z Umowy i
przepisów prawa.
§ 10
1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie opóźnienia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 – 0,5 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 za każdy dzień opóźnienia.
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w ramach rękojmi i gwarancji - w
wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu
umownego lub terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w wysokości 15 % całości wynagrodzenia brutto.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych lub jeżeli szkoda
powstała
z
przyczyn,
dla
których
Strony
nie zastrzegły kar w umowie.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 9 ust. 1, naliczonych kar umownych.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął Dostaw w terminie ustalonym w § 2 lit.a) umowy bez
uzasadnionych
przyczyn,
lub
zaprzestał
ich
wykonywania
w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania
Zamawiającego,
2) Wykonawca
opóźnia
się
w
realizacji
Dostaw
ponad
14
dni
w stosunku do terminu umownego chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
4) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie
upadłościowe.
2. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia.
§ 12
1. Przez
okoliczność
siły
wyższej
Strony
rozumieją
zdarzenie
zewnętrzne
o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec (np.
powódź, strajk, trzęsienie ziemi, pożar).
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich
obowiązków
umownych
w
całości
lub
w
części, niezwłocznie
powiadomi
o tym drugą Stronę w terminie 30 dni od powstania okoliczności siły wyższej, pod rygorem utraty
prawa powoływania się na taką okoliczność. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i
zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.
§ 13
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
2) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) zmiana terminu wykonania zamówienia wyniknie z wydłużenia czasu postępowania np. z
powodu konieczności wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących oświadczeń i
dokumentów, wniesionego odwołania,
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. Zmiany Umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnego aneksu.

3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że
żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a
jedynie wprowadza taką możliwość.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności
przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów z Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Teatru.
4. Jako adresy do doręczeń Strony ustalają adresy wskazane w komparycji umowy. Strony mają
obowiązek wzajemnego zawiadamiania się, aż do upłynięcia okresu gwarancji, listem poleconym o
każdej zmianie siedziby w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia tego faktu. W przypadku
niepowiadomienia się wzajemnie o zmianie adresu, pismo doręczone na adres Strony wskazany w
komparycji umowy, uważa się za skutecznie doręczone.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
6. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Oferta Wykonawcy
- Wzór karty gwarancyjnej

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 3
do Umowy z dnia …………..
Karta gwarancyjna
sporządzona w dniu ……….. r.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Zamawiający: ………………………………………
Umowa nr…………………………………………………………
Przedmiote m gwarancji jest ………………………………………………………..
Data odbioru końcowego…………..
Ogólne warunki gwarancji jakości.
5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszym dokumentem przedmiot gwarancji
został wykonany zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi
przepisami prawa.
5.2.
Do
karty
gwarancyjnej
dołączono
aprobaty
techniczne
wyrobów
i świadectwa dopuszczenia, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt
i urządzenia do spełnienia wymaganych prawem przepisów i norm.
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną dostarczonego sprzętu
Na dostarczone urządzenia oraz świadczenie usług serwisowych Wykonawca udzieli
gwarancji na okres …… miesięcy.
Warunki świadczenia usług serwisowych:
7.1. W okresie gwarancji Wykonawca:
a) jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek urządzeń
dostarczonych i uruchomionych w ramach wykonanego przedmiotu
zamówienia w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne
i święta,
b) winien przestrzegać czasu wykonania naprawy, od otrzymania zgłoszenia 7 dni
roboczych od otrzymania zgłoszenia,
c) udzielać
będzie
wsparcia
technicznego
(konsultacje
telefoniczne)
w dni robocze w godz. 8-16 bez limitu zgłoszeń.
7.2. okres rękojmi wynosi ………. rok od daty odbioru końcowego przedmiotu
Umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym.
Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
1)
jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie
wyposażenia – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin w dni robocze
i 48 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu
7 dni od daty otrzymania zgłoszenia,
2)
usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunięcia wad.

11.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady
na skutek:
1)
siły wyższej,
2)
szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia.

Wykonawca:

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

powstałe

