UMOWA
zawarta w dniu ……………. 2017r. w Szczecinie pomiędzy:
Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach
Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który
reprezentuje Dyrektor Mirosław Gawęda,
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
……………………., z siedzibą w …………… przy …………………………
NIP ………………………, REGON ……………………….,
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015 poz.
2164 ze zm.).
Postanowienia ogólne
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn. „Zakup
konsolety fonicznej” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami
określonymi w siwz i niniejszej umowie.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę i transport urządzeń oświetlenia
sceny na potrzeby zamawiającego, zgodnie z siwz.
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne
kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt.
Termin realizacji od dnia podpisania umowy maksymalnie do 20.12.2017r.
5. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru urządzeń będących
przedmiotem umowy. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT.
§2
1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie pan Marek
Chrzanowski, nr tel. 514-483-277.
2. Koordynator działa w imieniu Zamawiającego w granicach umocowania
zadanego przez Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie
określonym w § 1 zgodnie z zakresem zamówienia, postanowieniami umowy,
obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzy technicznej i wymogami
poczynionych uzgodnień.
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§4
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem zamówienia, nie wnosi do
nich uwag i uznaje je za podstawę realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Termin wykonania
§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na: od dnia podpisania
umowy maksymalnie do 20.12.2017r.
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się
protokół odbioru urządzeń bez uwag przez strony umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w
formie ryczałtu na kwotę: ………………… łącznie z podatkiem VAT, zgodnie z
ofertą cenową, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter
wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i
obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
2. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Warunki płatności
§7
1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT za wykonanie
przedmiotu umowy, wystawione przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
Faktura musi zostać dostarczona do zamawiającego razem z dostawą
przedmiotu umowy.
2. Termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Zamawiający wstrzyma się, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury, w
całości lub części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z
któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§8
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o
każdej zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, NIP, REGON i nr
telefonów.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
Gwarancja i rękojmia
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na przedmiot umowy.
3. Okres gwarancji zgodny jest z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej
umowy.
4. Jeżeli urządzenia posiadają odrębne gwarancje producenta, uprawnienia z tej
gwarancji realizuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko, z tym że dokumenty
gwarancyjne wydane przez producentów urządzeń z chwilą ich dostawy zostają
przekazane w depozyt Zamawiającemu.
5. W przypadku upadłości lub likwidacji Wykonawcy uprawnienia gwarancyjne udzielone
przez producentów urządzeń przenoszą się na Zamawiającego.
6. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem
podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu
wygaśnięcia gwarancji.
7. Warunki gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy
1.
2.

3.
1)
2)
4.

§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez
Wykonawcę zwrotu poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli
Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego
wynikające z umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących
przypadkach:
ponownego dostarczenia wadliwego urządzenia,
gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 14 dni ponad
termin dostawy określony w niniejszej umowie.
Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 10 dni od dnia w którym
Zamawiający dowiedział się o przesłance uprawniającej do odstąpienia od
umowy.
Kary umowne

§ 11
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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1) W razie opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w
terminie o którym mowa w § 5, w wysokości ….. % (zgodnie z ofertą
Wykonawcy)wynagrodzenia umownego brutto, liczonej za każdy dzień
opóźnienia,
2) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź
rękojmi za wady w wysokości …. % (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy
zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,
w tym również utraconych dotacji.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z
tych dni.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z Wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego w § 6 pkt 1.
6. Kary umowne podlegają sumowaniu.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w
Szczecinie.
Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144
ustawy Praw zamówień publicznych..
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
W imieniu Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego
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