Załącznik Nr 3 do SIWZ
PROJEKT
Umowa Nr ...............
l
zawarta w Łodzi w dniu …07.2017 r. pomiędzy:
Muzeum Kinematografii w Łodzi
pl. Zwycięstwa 1
90-312 Łódź
NIP: 728-11-34-048
reprezentowanym przez
Marzenę Bomanowską – Dyrektora Muzeum
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez
…………………………….
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia do sali projekcyjnej oraz do seansów
plenerowych kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi w postaci zestawu oświetleniowego,
sprzętu nagłośnieniowego, laptopa z oprogramowaniem, mobilnych projektorów oraz przenośnego
ekranu” na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami).
§ 1.
W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na
własny koszt i ryzyko Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność urządzeń
wyszczególnionych w § 2 ust. 1 Umowy (Sprzęt), wydać mu Sprzęt, a Zamawiający zobowiązuje się
Sprzęt zgodny z Umową, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy odebrać i zapłacić cenę.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego,
oryginalnie zapakowanego, nieobciążonego prawami osób trzecich, niebędącego przedmiotem
zastawu, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, ani przedmiotem sporu w postępowaniu
sądowym lub pozasądowym Sprzętu, jak niżej:
Lp. Ilość

Parametr wymagany przez

Parametr oferowany

Zamawiającego
1.

…szt.

2.

… szt.

Nazwa, model, okres gwarancji, informacje
dodatkowe



Nazwa, model, okres gwarancji, informacje
dodatkowe

zgodnych z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia ……………….. 2017 roku.
1.

Dostarczony Sprzęt będzie nowy oraz nie był przedmiotem wystaw i prezentacji.

2.

Dostarczony Sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
§ 3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Sprzęt określony w §2 umowy do siedziby

Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
2.

Wykonawca

zobowiązany

jest

dostarczyć

Sprzęt

w

terminie

……………... dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy (termin dostawy). W przypadku, gdy umowa
będzie obejmowała więcej niż jedno zadanie, termin dostawy wyszczególnia się odrębnie dla każdej
części.
3.

Jakiekolwiek zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy utrudniające mu lub uniemożliwiające mu

dostarczenie Sprzętu w terminie nie zwalniają go z obowiązku dostawy Sprzętu w ustalonym terminie.
4.

Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru Sprzętu.

5.

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia, o którym mowa

w ust. 4 powyżej przeprowadzi kontrolę jakościowo-ilościową Sprzętu i dokona odbioru Sprzętu albo
przedstawi Wykonawcy na piśmie wykaz wad Sprzętu oraz wskaże termin ich usunięcia, nie dłuższy
jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia wykazu wad (termin ten stosuje się także,

jeżeli wykaz wad nie będzie zawierał terminu ich usunięcia). Przedstawienie wykazu wad Sprzętu
będzie równoznaczne z odmową odbioru Sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Po
usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Sprzętu; do
ponownego odbioru stosuje się postanowienia niniejszego ustępu 5, jednakże przedstawienie do
ponownego odbioru Sprzętu posiadającego wskazane wcześniej przez Zamawiającego lub inne wady,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości, a także dochodzenia
kar umownych na zasadach określonych w § 10 niniejszej Umowy.
6.

Za termin dostawy Sprzętu przyjmuje się datę dokonania odbioru Sprzętu potwierdzoną

protokołem odbioru Sprzętu podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony lub ich przedstawicieli.
7.

Z chwilą podpisania protokołu odbioru Sprzętu, przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary

związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
§ 4.
WYNAGRODZENIE
1.

Za należyte wykonanie dostawy Sprzętu zgodnego z Umową, SIWZ i ofertą Wykonawcy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

następujące

wynagrodzenie

łączne

brutto

……………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………….), na które
to wynagrodzenie łączne składają się wynagrodzenia za wykonanie następujących części (zadań)
z Zamówienia:
a) Zadanie …
cena netto: ……….. zł. (słownie: ………………..…………)
podatek VAT: ………… zł (słownie: ………………………..)
cena brutto: ………… zł (słownie: ………………………….)
b) Zadanie …
cena netto: ……….. zł. (słownie: ………………..…………)
podatek VAT: ………… zł (słownie: ………………………..)
cena brutto: ………… zł (słownie: ………………………….)
2.

Wynagrodzenie za należyte wykonanie dostawy Sprzętu zostanie zapłacone przez

Zamawiającego na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia
faktury i zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony lub ich przedstawicieli bez zastrzeżeń
protokół odbioru Sprzętu.

3.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów lub omyłek w oszacowaniu wynagrodzenia za dostawę

Sprzętu obciążają Wykonawcę.
4.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny za wykonanie zamówienia w trakcie trwania umowy.

5.

Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą

wynagrodzenia.
6.

W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 5.
PODWYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że zamówienia zrealizuje samodzielnie/z udziałem podwykonawców.*
§ 6.
ZABEZPIECZENIE
1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, to jest ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) dla
danej części Zamówienia objętej umową. Jeżeli z Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na wykonanie
więcej niż jednej części Zamówienia, zabezpieczenie powinno zostać wniesione odrębnie dla każdej
części Zamówienia objętej Umową.
2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy.
3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
359 ze zm.).
4.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego: 55102033520000170202226066 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy; część …”.

5.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie

30 dni od dnia wykonania dostawy Sprzętu i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, to
jest od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Sprzętu. Pozostałe 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady i zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6.

Dopuszcza się zaliczenie wadium wpłaconego w pieniądzu na rachunek Zamawiającego na
poczet zabezpieczenia. W takim przypadku oświadczenie Wykonawcy o zgodzie na zaliczenie
wpłaconego przez niego wadium na poczet zabezpieczenia stanowić będzie załącznik do
niniejszej Umowy.
§ 7.
ZMIANA TREŚCI UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
a.

dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów

technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów prawnych, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
bez wpływu na cenę brutto, o której mowa w § 4 niniejszej umowy,
b.

gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub innych przepisów dotyczących

przedmiotowej umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów
prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą jest kwota netto,
c.

gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dotycząca postanowień niniejszej umowy i postanowienia

te staną się niezgodne z prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
d.

-

zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:
w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
-

jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej,

tj. zewnętrznych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje
i których zaistnienia oraz skutków mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego umowy, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:


o charakterze niezależnym od stron,



którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,



którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej

staranności,


którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:


powódź,



silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na

którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie
prowadzonego przez Wykonawcę dziennika pogody,


inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

Za przedłużenie terminu realizacji Umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a.

zmiana

danych

związanych

z

obsługą

administracyjno-organizacyjną

Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b.

zmiana danych teleadresowych lub osób upoważnionych do realizacji Umowy przez Strony.
§ 8.
GWARANCJA

1.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres wskazany w §2

umowy, liczony od terminu dostawy Sprzętu, tj. od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
2.

Udzielona gwarancja obejmuje wady, usterki, awarie, nieprawidłowości w działaniu Sprzętu w

całości lub w części i obejmuje wszystkie podzespoły urządzeń będących przedmiotem dostawy
Sprzętu.
3.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne nie

rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie
tych przeglądów.
4.

W przypadku stwierdzenia wady, usterki, awarii, nieprawidłowości w działaniu Sprzętu

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie lub mailowo na adres e-mail Wykonawcy
………………………………… (zgłoszenie reklamacji).
5.

Wykonawca zapewni maks. 24 godzinny, liczony od zgłoszenia reklamacji, czas reakcji na

zgłoszenie wady, usterki, nieprawidłowości awarii (rozpoczęcie usuwania wady, usterki,
nieprawidłowości, awarii), a jednocześnie czas usunięcia zgłoszonej wady, usterki, nieprawidłowości,
awarii wyniesie nie więcej niż dwa dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach
tj. gdy czas oczekiwania na dostawę części awaryjnej, bez której naprawa nie może zostać skutecznie

zrealizowana dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy o czas niezbędny na zrealizowanie dostawy
części awaryjnej za zgodą Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej wskazując przyczyny
wydłużenia terminu i dowody na ich poparcie.
§ 9.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, w których Strony mogą od umowy

odstąpić, Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy - w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu części umowy, która do daty
odstąpienia została rzeczywiście wykonana - podstawę wynagrodzenia stanowi protokół
odbioru sporządzony na dzień odstąpienia od umowy,
b) zostanie złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona
upadłość lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną podjęte czynności w celu rozwiązania jego
przedsiębiorstwa,
c) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie podejmie jej na
skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy przez okres kolejnych 3 dni lub
Zamawiający poweźmie uzasadnioną wątpliwość, co do tego, czy Wykonawca rozpoczął
wykonanie przedmiotu umowy lub kontynuuje wykonywanie przedmiotu umowy. W celu
zweryfikowania tego, czy Wykonawca rozpoczął lub kontynuuje realizację przedmiotu umowy,
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy drogą elektroniczną odpowiednich
dokumentów, wyjaśnień i informacji.
d) Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub będzie wykonywał
Umowę nienależycie.
2.

W przypadkach określonych w § 9 ust. 1 pkt c) i d) Zamawiający wezwie Wykonawcę do

natychmiastowego wykonania lub należytego wykonania Umowy, wyznaczając wykonawcy termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, wykonawca odstąpi od Umowy.
3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny, która uzasadnia
odstąpienie (w przypadku opisanym w ust. 2 termin ten liczy się od dnia następującego po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu).

§ 10.
KARY UMOWNE
1.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

a.

Kary umownej w wysokości 0,1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4

ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia w zamówienia terminie dostawy;
b.

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy - w razie

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
c.

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy - za każdy

dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia

brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego; prawo
do żądania kary umownej nie przysługuje Wykonawcy w przypadku odstąpienia z przyczyn wskazanych
w § 9 ust. 1 pkt a) umowy.
3.

Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4.

Roszczenia z tytułu kar umownych są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Odrębne oświadczenia o potrąceniu nie są
wymagane.
§ 11.
1.

Przedstawicielem

ds.

realizacji

umowy

ze

strony

Zamawiającego

jest:

-

jest:

-

…………………………………………………………. tel. ……………, e-mail ………………
2.

Przedstawicielem

ds.

realizacji

umowy

ze

strony

Wykonawcy

…………………………………………………………. tel. ……………, e-mail ……………
3. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,
jednakże Strona której zmiana dotyczy powinna zgłosić zmianę danych dot. jej przedstawiciela
w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany, pod rygorem skuteczności czynności i oświadczeń
złożonych z użyciem danych dotychczasowych.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem świadczeń wynikających z gwarancji.
2.

Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy z dnia ……….. 2017 roku.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.

Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć

polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla siedziby
Zamawiającego sąd powszechny.
5.

Wszelki załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

6.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

