Załącznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: AG-270-4-2018

WZÓR UMOWY
UMOWA NR AG-270-4-2018
zawarta w dniu …. 11.2018 r. w Rzeszowie
(ZADANIE 1-3)
pomiędzy:
Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów,
reprezentowanym przez: Jana Nowarę – Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a:
……………………. wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………………….
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Dostawcą”,
reprezentowanym/ą przez: …………………. - ………………
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
zwana dalej Umową,
o następującej treści:
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne na Dostawę sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i fotograficznego
dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr AG-270-4-2018, Strony oświadczają, co następuje:

§1
PRZEDMIOT
1.

2.
3.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa fabrycznie nowego ………..., zgodnie
z zadaniem………, o parametrach w tym jakościowych, określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie przetargowej
Wykonawcy, zwanych dalej Urządzeniami lub Przedmiotem Umowy, a także wykonać pozostałe
świadczenia określone w treści niniejszej Umowy.
Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Urządzeń, których mowa w ust. 1 powyżej, posiada
prawo swobodnego nim dysponowania oraz, że Urządzenia nie są dotknięte żadną wadą fizyczną,
a także żadną wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich.
Wykonawca zapewnia, że Urządzenia będą fabrycznie nowe, najwyższej jakości, będą spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będą zgodne z obowiązującymi

normami i warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie
przetargowej, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§2
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Wykonawca oświadcza, że
dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie
przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, rzetelnie
i terminowo, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo
pełnej informacji na temat stanu realizacji zamówienia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zamówienia.
Zamówienie, którego przedmiot opisany jest w § 1 Umowy wykonywane zostanie przez Wykonawcę
w następujący sposób:
1) Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy własnym transportem i na własne ryzyko
do budynku Zamawiającego,
2) Koszty transportu Przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę,
3) Przedmiot Umowy opakowany będzie w odpowiednie opakowanie, zapewniające prawidłowe
warunki transportu i przechowania oraz chroniący przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.
Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania lub transportu odpowiedzialność
ponosi Wykonawca,
4) Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku i wniesienia przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko,
5) Zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych
w niniejszej Umowie,
6) Wraz z dostawą Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać
Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty,
pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie
z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne urządzeń
wydane przez producenta. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny
być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Miejscem spełnienia świadczenia jest: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7,
35-010 Rzeszów, województwo podkarpackie.
Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Dostawcą są:
a) Jolanta Rozmus – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, Tel. (17) 853 20 01
wew. 307, e-mail: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl
Osobami uprawnionymi po stronie Dostawcy do kontaktu z Zamawiającym są:
a) ……………………………………………………,
……………………………………………………
Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany Umowy, a jedynie wymaga poinformowania
drugiej Strony na piśmie o nowej osobie upoważnionej do współpracy i koordynacji realizacji
przedmiotu Umowy.
§3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę, to jest spełnić w całości wszystkie świadczenia
określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do ……………. dni od daty udzielenia
zamówienia tj. do dnia ……….…... (obowiązkowy termin wykonania/realizacji zamówienia).
Dniem realizacji/wykonania zamówienia jest:
a) dzień dostarczenia i przedłożenia Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę celem dokonania jego
odbioru – pod warunkiem, że przedłożony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad (w tym
pod względem ilościowym i jakościowym), lub
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b) dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń – jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający
stwierdzi, że przedłożony Przedmiot Umowy jest obarczony wadą bądź wadami (w tym jest
niezgodny pod względem ilościowym i jakościowym).

§4
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.

4.

5.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zostanie
sporządzony protokół/protokoły odbioru, podpisany/e przez
przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego w którym zostanie potwierdzona zgodność przedmiotu umowy z warunkami
określonymi w SIWZ i w ofercie Wykonawcy. Przedmiotem odbioru będą również dokumenty
wymagane postanowieniami niniejszej Umowy.
Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego strony sporządzą protokół/ły przekazania-przyjęcia
ilościowego przedmiotu zamówienia, który/e zostanie/ną podpisany/e przez przedstawicieli stron
wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy, bezpośrednio po dostarczeniu Przedmiotu Umowy i wykonaniu
czynności przekazania-przyjęcia.
Protokół/y odbioru, o którym/ch mowa w ust. 1, powinien/ny zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru Przedmiotu Umowy,
b) oświadczenie wszystkich osób dokonujących odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji
zamówienia lub w przedmiocie Umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystania z Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego
obniżenia ceny sprzedaży.
Wykonawca oświadcza, że realizacja jego obowiązków, o których mowa powyżej, nastąpi
transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu Umowy i podpisanie protokołu/ów odbioru,
o którym/ch mowa w niniejszym paragrafie Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (cena) ryczałtowe,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości ………………….brutto (słownie: …………..). Ustalona
w wyniku przetargu nieograniczonego wysokość wynagrodzenia określonego powyżej pozostaje
niezmieniona do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 jest rozumiane jako stałe – nie podlegające waloryzacji.
Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego
wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń
i obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób,
którymi Wykonawca posługuje się z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30
dni od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni – licząc od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury
VAT.
Podstawą do wystawienia faktur VAT jest protokół/protokoły odbioru bez zastrzeżeń, o których mowa
w § 4 Umowy, podpisany/e przez Zamawiającego.
Za datę zapłaty wynagrodzenia umownego strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
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§6
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, zgodnie z Szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Ofertą Wykonawcy. Udzielona gwarancja
jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za
wynikłe szkody w imieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem
ujawnionych wad przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady urządzeń rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez
strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca
może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu umowy tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - elementów
Przedmiotu umowy, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności,
wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady fizyczne wynikające z wad
materiałowych oraz wad wykonania.
Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy, oraz wszelkie inne koszty
związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Dostawcę.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad
Przedmiotu Umowy, ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu ………… dni roboczych od daty
doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer
................. lub poczty elektronicznej na adres: .......@......... .
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić, w ten sam sposób, przyjęcie zawiadomienia.
Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 24 godzin od chwili przesłania zawiadomienia przez
Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem zawiadomienia przez Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 2 (dwóch) tygodni od
dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. W odniesieniu
do wymienionych lub naprawionych elementów urządzeń termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
urządzeń we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich
usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Prawo wyboru uprawnienia wynikającego z gwarancji lub rękojmi przysługuje Zamawiającemu.

§7
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.

3.
4.

5.

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku:
a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony
od terminu określonego w § 3 ust.1 Umowy,
b) opóźnienia Wykonawcy w wymianie wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad oraz
za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia liczony w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 4 ust. 4 pkt. 1
oraz w § 6 ust.6 Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 Odstąpienie od Umowy
nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz ze wskazaniem przyczyny.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada
Zamawiający, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy
karą umowną, określoną w ust. 2 lub ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar
umownych również na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary
umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających
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6.
7.

z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca będzie
upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§8
ZMIANA UMOWY

1.
2.

3.

4.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy:
a) w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej
ze zmienionej stawki podatku,
b) w zakresie przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie realizacji Umowy produkcja urządzeń
zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń
o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot
Umowy,
c) w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje powstania jakiegokolwiek
roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od
Wykonawcy.
Nie stanowią zmiany Umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu.
W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ustępie 2 powyżej Wykonawca wyraża zgodę
na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany – ze
skutkiem doręczenia.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy dla
siedziby Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………..

………………………………..

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
3. Oferta Dostawcy wraz z Opisem technicznym – Kalkulacją ofertową.

5

