Umowa nr .................... - wzór umowy"

Umowa zawarta w dniu ........................... roku w Łodzi, zwana dalej „Umową",
pomiędzy:
Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, NIP: 728 11 34 048,
samorządową instytucją kultury, nr RIK/24/94
reprezentowanym przez:
...........................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
.............................................................................................
reprezentowanym przez:
.............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą"
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami"

Preambuła
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.:
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ
ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA" i złożeniem
w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Strony zawierają Umowę o następującej
treści:
Wykonawca deklaruje, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej
zawartych.
Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Słownik pojęć
Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje.
1. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Awaria - uszkodzenie dostarczonych urządzeń, fizyczne lub programowe, którego
skutkiem jest brak możliwości korzystania z urządzeń. Za Awarię uważane jest również
jednoczesne wystąpienie szeregu Usterek, w przypadku, gdy można wykazać, że
występujące jednocześnie usterki mają ten sam skutek, co Awaria;
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3. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
4. Podzespoły - wszystkie komponenty wchodzące w skład dostarczonych urządzeń;
5. Sprzęt zastępczy - Urządzenie/Sprzęt przekazany przez Wykonawcę na czas usunięcia
Awarii/Usterki;
6. Muzeum - Muzeum Kinematografii w Łodzi;
7. Urządzenie/Sprzęt – każda z pozycji
wymienionych w Wykazie wyposażenia
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z wszystkimi podzespołami
opisanymi w OPZ;
8. Usługa gwarancyjna - świadczenie usługi, zgodnie z niniejszą umową – „Warunki
świadczenia usługi gwarancji i rękojmi”, polegającej na usuwaniu wad, w tym Awarii lub
Usterek dla dostarczonych urządzeń;
9. Usterka - uszkodzenie urządzenia, którego skutkiem jest jego wadliwe działanie, bądź też
uszkodzenie jego elementów składowych;
10. Zamawiający - Muzeum Kinematografii w Łodzi.
11. Protokół Odbioru Częściowego/Końcowego - dokument potwierdzający dostawę i
odbiór przedmiotu zamówienia .
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE
ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA – część……
2. Wykaz wyposażenia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy W związku z uzyskaniem przez
Zamawiającego dofinansowania Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VI
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i
infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury –
ZIT, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji Umowy
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiązującymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu oraz przedstawicielom Instytucji Zarządzającej i innych instytucji
uprawnionych do kontroli Projektu, wgląd do dokumentów, w tym wgląd do dokumentów
finansowych Wykonawcy związanych z realizowaną Inwestycją.
§2
Wymagania ogólne
1.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Muzeum
Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź na własny koszt i własne ryzyko
wraz z ubezpieczeniem na całej trasie do momentu odebrania bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie,
wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy
i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania.

3.

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności,
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informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na
należytą i/lub terminową realizację postanowień umowy.
4.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony Sprzęt był fabrycznie nowy, tzn.
wyprodukowany nie dawniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert oraz aby nie był
wcześniej używany.

5.

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału
sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu.

6.

Oferowany Sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta
do wycofania z produkcji.

7.

Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230
V ± 10%, 50 Hz., jednofazowo.

8.

Na potwierdzenie spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany złożyć:
1)

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający
odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich
normach europejskich, tj.: dokumenty poświadczające, że producenci
oferowanych urządzeń posiadają certyfikaty ISO serii 9001:2000 lub nowsze w
zakresie produkcji oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne
równoważne;

2)

certyfikaty/zaświadczenia poświadczające, że firma serwisująca posiada ISO
9001:2000 lub nowszą na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzacje producenta oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne
równoważne;

3)

oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, że w
przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;

4)

deklaracje zgodności CE (Conformité Européenne) dla oferowanego Sprzętu
komputerowego albo certyfikaty równoważne dla oferowanych urządzeń.

9. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w
związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności
konserwacyjnych, magazynowania, transportu, rozładunku, montażu, dokonania
odbiorów, gwarancji, koszty licencji, opłaty i podatki, koszty instalacji oprogramowania,
koszty instalacji zestawów komputerowych w miejscu u Zamawiającego oraz wszystkie
dodatkowe koszty powstałe w trakcie wdrożenia.
10. Licencje na korzystanie z oprogramowania dostarczonego wraz z Urządzeniami zostaną
udzielone na warunkach określonych w Postanowieniach licencyjnych Producenta
oprogramowania.
11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszystkich niezbędnych wyjaśnień o stosunkach
prawnych i faktycznych dotyczących licencji na ww. oprogramowanie.
12. Wykonawca wyda Zamawiającemu
przedmiotowego oprogramowania.

niezbędne

dokumenty

dotyczące

licencji

13. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do weryfikacji legalności
pochodzenia ww. oprogramowania.
14. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnej w przypadku
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczącymi naruszenia praw dotyczących praw
autorskich, patentu, znaku handlowego lub wzoru przemysłowego, jakie mogłoby mieć
miejsce w związku z zakupem i korzystaniem z przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego
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części.
15. Postanowienie niniejsze stosuje się również do wszelkich innych, nie wymienionych
wprost praw własności przemysłowej i praw autorskich.
§3
Termin realizacji
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: zgodnie z zapisami SIWZ dla danej
części zamówienia
§4
Dostawa przedmiotu umowy
1.

Wykonawca dostarczy (i zamontuje w odpowiednim zakresie) przedmiot umowy we
wskazanej lokalizacji wraz z oprogramowaniem, spełniającym wymagania określone w
SIWZ oraz niniejszej umowie.

2.

Dostawa urządzeń i ich montaż będzie miał miejsce w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem świąt, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminów.
§5
Warunki świadczenia usługi gwarancji i rękojmi

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot
umowy oraz jego prawidłowe działanie, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń
Protokołu Odbioru Częściowego/Końcowego na okres: – zgodnie z ofertą.

2.

Strony ustalają, iż okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji udzielonej na dany
rodzaj sprzętu, chyba, że terminy wynikające z Kodeksu cywilnego będą bardziej
korzystne dla Zamawiającego - w takim przypadku zastosowanie ma Kodeks cywilny .

3.

Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia umowy stanowią dokument gwarancji
(kartę gwarancyjną).

4. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne dla
dostarczonych Urządzeń.
5. Usługi gwarancyjne obejmują wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę
uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o takich samych
parametrach.
6. Usługi gwarancyjne będą dokonywane przez Wykonawcę w miejscu zainstalowania
Urządzeń u Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza miejscem jego
zainstalowania, wszelkie czynności z tym związane będą wykonywane przez Wykonawcę.
7. W przypadku Awarii Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego jej usunięcia
(naprawy lub wymiany wadliwego Urządzenia), nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni
roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności naprawy
uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego zainstalowania u Zamawiającego, czas
trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni.
8. W przypadku Usterki lub wystąpienia innej wady Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego jej usunięcia (naprawy lub wymiany wadliwego bądź zużytego
podzespołu), nie dłużej jednak niż w 7 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia usterki. W
przypadku konieczności naprawy uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego
zainstalowania u Zamawiającego, czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni.
9. Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, o których mowa w ust. 4,
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zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez
Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej
wykonania.
10. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych jednym ze sposobów:
e-mail, telefon, serwis WWW w godzinach pracy Zamawiającego.
11. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych Awarii i
Usterek, a także konserwacją i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i
transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca, na czas naprawy, zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego
o parametrach nie gorszych niż urządzenie zaoferowane w postępowaniu przetargowym –
w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub usterki.
13. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca udziela Zamawiającemu 24
miesięcznej gwarancji na wykonany montaż urządzeń.

§6
Wynagrodzenie
1.

2.
3.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie netto w maksymalnej wysokości ..................... zł plus należny podatek
VAT, co stanowi kwotę brutto w wysokości ....................... zł (słownie: .....................),
zgodnie z formularzem cenowym.
Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej/ ych przez Wykonawcę i doręczonej/ych Zamawiającemu faktur/ ry.
Wykonawca wystawi:
a) (dla Części I zamówienia) fakturę końcową obejmującą dostawę i montaż
wszystkich pozycji Wykazu wyposażenia;
b) (dla Części II zamówienia) fakturę częściową obejmującą dostawę urządzeń
niewymagających montażu i fakturę końcową obejmującą dostawę urządzeń
wymagających montażu wraz z ich montażem;
c) (dla Części III zamówienia) dwie faktury częściowe:
- pierwszą obejmującą dostawę poz. 18 Wykazu wyposażenia,
- drugą obejmującą dostawę pozostałych urządzeń niewymagających montażu
oraz fakturę końcową obejmującą dostawę urządzeń wymagających montażu wraz
z ich montażem;

4.

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony (bez zastrzeżeń)
Protokół Odbioru Częściowego (część II i III zamówienia) /Końcowego.

5.

Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty
wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.

Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób:
Nabywca: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 1,
NIP: 728-11-34-048
Odbiorca faktury: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa
1, NIP: 728-11-34-048.

7.

W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

8.

Wykonawca nie może przenieść praw i/lub obowiązków objętych niniejszą umową, w
szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią bez zgody
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Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9.

Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r poz. 2191.)

10.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego
Fakturowania
udostępnionej
na
stronie
internetowej
https://efaktura.gov.pl.

11.

Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

12.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując
dane nabywcy:
a) w sekcji NIP należy wpisać NIP 728-11-34-048
b) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,
c) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP 728-11-34-048

13.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert wpisując dane
nabywcy:
a) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP 728-11-34-048
b) jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,
c) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP 728-11-34-048
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/usługi.

14.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na
Platformie
Elektronicznego
Fakturowania
–
na
poniższego
maila:
……………………………..
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ........................
zł w formie ................................., co jest zgodne z postanowieniami art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy:

3.

1)

w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru
końcowego przedmiotu Umowy,

2)

w wysokości pozostałych 30%, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

Zmiana formy zabezpieczenia potwierdzona będzie aneksem do niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może służyć w szczególności na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w
związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji.
5. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy o okres
niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy.
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§8
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne :
1)

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% wynagrodzenia brutto niniejszej
umowy.

2)

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do
któregokolwiek z terminów wynikających z § 3 - 0,3 % wynagrodzenia brutto niniejszej
umowy za każdy Dzień roboczy zwłoki.

3)

100,00 zł za każdy Dzień roboczy zwłoki w podjęciu działań zmierzających do
usunięcia Awarii (naprawy lub wymiany wadliwego bądź zużytego podzespołu) lub
przekroczenia terminu naprawy w stosunku do terminów ustalonych w §5 Warunki
świadczenia Usługi gwarancji i rękojmi.

4)

50,00 zł za każdy Dzień roboczy zwłoki w podjęciu działań zmierzających do usunięcia
Usterki (naprawy lub wymiany wadliwego bądź zużytego podzespołu) lub
przekroczenia terminu naprawy w stosunku do terminów ustalonych w §5 Warunki
świadczenia Usługi gwarancji.

5)

300,00 zł za każdy Dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu na czas naprawy sprzętu
zastępczego w stosunku do terminów ustalonych w §5 Warunki świadczenia Usługi
gwarancji.

6)

100,00 zł za każdy Dzień roboczy zwłoki w wymianie wadliwego urządzenia na wolne
od wad w stosunku do terminów ustalonych w §5 Warunki świadczenia Usługi
gwarancji;

7)

W przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia § 10 Umowy w ten sposób,
iż Wykonawca nie przedkłada wszystkich dokumentów na warunkach wskazanych
w Umowie lub nie jest zachowana ciągłość zawartej umowy ubezpieczenia
na warunkach określonych w § 10 Umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy
dzień braku przedłożenia dokumentów lub ciągłości umowy ubezpieczenia
na warunkach określonych wyżej.

8)

Za nie przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku
wskazanym w § 7 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy
dzień zwłoki.

2.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich
potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

3.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§9
Zmiany umowy

1.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w
sytuacjach, gdy wystąpi, co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
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1)

wystąpiła konieczność zmiany sposobu wystawiania faktur wynikająca z reorganizacji
struktury wewnętrznej Zamawiającego,

2)

nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu itp,

3)

wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy z powodu działania siły
wyższej (w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych,
nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), przez
którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne:
a)

o charakterze niezależnym od stron,

b)

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

c)

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

d)

której nie można przypisać drugiej stronie,

mającej bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy. Strona może powołać
się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie stronę
w terminie dwóch dni roboczych od powstania tych okoliczności. Okoliczności
zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie
powołuje,
4) wystąpiła konieczność zmiany treści umowy w zakresie terminu lub oferowanego
Sprzętu w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku Sprzętu wskazanego
w ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący
technicznym następcą Sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model
będący następcą będzie posiadał gorsze parametry lub nie posiadał wszystkich cech
użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inny
model o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy, o której
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania
Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie Sprzętu wraz z
uzasadnieniem powstałej sytuacji, wskazaniem modelu i typu sprzętu proponowanego
oraz oświadczeniem, iż sprzęt tożsamy spełnia wymagania Zamawiającego opisane w
SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania oświadczenia Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę sprzętu,
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
6) wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia opóźnień
w realizacji prac wykonywanych przez innych wykonawców w siedzibie Zamawiającego
oraz opóźnień w odbiorach robót budowlanych mających miejsce w siedzibie
Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Zmiany umowy w przypadkach wyżej opisanych mogą nastąpić na pisemny wniosek
jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian, po
akceptacji drugiej ze Stron.
§ 10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy oraz w
Projekt pn.: Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera
jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Strona 8 z 10

okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i
deliktowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem Umowy na
kwotę nie mniejszą niż: 600 000 zł, oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od
wskazanego powyżej ubezpieczenia.
2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z ogólnymi
warunkami Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy
obowiązywania umowy w terminie 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia
wynikającego z poprzedniego okresu płatności.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania
ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy,
potrącając stosowne kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych.
§ 11
Cesja
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części,
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również
roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę
Zamawiającego na piśmie.
2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków
z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby
interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony.
3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego, wraz z fakturą VAT,
Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a
Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym
zakresie.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie w terminie miesięcznym. W przypadku, kiedy okaże się to
niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Niniejszą umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

4.

Integralną częścią Umowy są:
a.

Załącznik nr 1 – Wykaz wyposażenia

b.

Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami
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c.

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

d.

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zamawiający:

Wykonawca:

* zgodnie z ofertą Wykonawcy
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