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Załącznik nr 6 do SIWZ
znak postępowania ZP/DT/4/2017

UMOWA Nr ………………
zawarta w dniu ……………...2017 r. w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego
60, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego pod numerem RIK 12/1999, posiadająca REGON: 000654144, NIP: 611-00-52886, reprezentowanym przez:
Tomasza Janczaka – Dyrektora,
zwaną dalej Zamawiającym
a …………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………,……….
reprezentowaną przez: …………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanym w dalszej treści umowy Stroną lub łącznie Stronami.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż systemu wyświetlaczy wielkoformatowych oraz
systemu (oprogramowania) do jego obsługi ( zwanych dalej sprzętem lub przedmiotem umowy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy, który stanowi
integralną część umowy.
2. Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi szkolenia dla 5 pracowników zamawiającego.
Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego na zainstalowanych i
zamontowanych urządzeniach plakatu elektronicznego. Szkolenia składać się będzie z części
teoretycznej i praktycznej. Każda z części będzie trwała co najmniej 3 godziny. Szkolenie ma być
zorganizowane i przeprowadzone w taki sposób, aby po jego zakończeniu każdy z pracowników
przechodzących szkolenie był w stanie samodzielnie obsługiwać system w zakresie jego
funkcjonalności tj. np.: wyświetlania treści, zarządzania mediaplanem itp.
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§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji 90 dni od dnia zawarcia umowy.
§3
Warunki realizacji umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w sposób
profesjonalny i rzetelny.
2.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, na jego żądanie o przebiegu
realizacji przedmiotu Umowy
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przedmiotu umowy do czasu dokonania
odbioru końcowego bez uwag.
§4
Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami przy użyciu sił własnych.
2. W przypadku korzystania z podwykonawców przy realizacji umowy Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie dostawy objętej
umową.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę
netto: .....................zł , słownie : ............................................ 00/100, która po doliczeniu
należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …..%, stanowi kwotę brutto:
.....................zł , słownie: ............................................ 00/100.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymogów zawartych w umowie.
§6
Płatności
1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą
wystawioną po końcowym odbiorze przedmiotu umowy
2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w
§ 8 ust. 3.
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3. Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.
Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Każda z faktur zostanie wystawiona na: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, 58-500
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60, NIP 611-00-52-886.
§7
Odbiór
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony
w § 1 umowy.
2. Ze sprawdzenia przedmiotu umowy dla potrzeb oceny stanu wykonania całości Umowy
zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. Protokół podpisany przez Strony, będzie
zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca dostarczy nowy
przedmiot umowy w terminie 3 dni od dnia w którym został przeprowadzony przedmiotu
umowy. Po dostarczeniu nowego przedmiotu umowy zostanie dokonany odbiór i jeżeli sprzęt
będzie wolny od wad Zamawiający dopiero wówczas podpisze protokół odbioru.
4. Obiór końcowy przedmiotu umowy uważa się za zakończony gdy zostanie przez strony
podpisany protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad i
usterek.
§8
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela …………….. miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
się z dniem podpisania Protokołu odbioru technicznego.
2. Dostarczony w ramach wykonania niniejszej umowy sprzęt wraz z oprogramowaniem, w
okresie gwarancji musi być sprawny technicznie, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do
utrzymania go w sprawności funkcjonalnej na zasadach przyjętych w zawartej umowie, w
szczególności poprzez:
a) naprawy gwarancyjne dostarczonego sprzętu, bądź w przypadku stwierdzenia
poważanej wady, wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, o tych samych lub wyższych
parametrach;
b) konfigurowanie i aktualizację oprogramowania systemowego i podstawowego;
c) diagnozowane i usuwanie wszystkich awarii, usterek, wad, bądź też innych nieprawidłowości
dostarczanego sprzętu;
d) wymianę, udostępnienie, dostarczenie i uruchomienie sprzętu zastępczego lub nowego,
wolnego od wad;
3. Wadliwe działanie urządzenia podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez
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4.

5.

6.
7.

8.

Zamawiającego telefonicznie nr………….. , faksem nr………….. lub pocztą elektroniczną
adres………………….. do Wykonawcy.
Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony
problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie
może przekroczyć jednego dnia roboczego;
Usunięcie awarii sprzętu przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie do 14 dni od
momentu zgłoszenia awarii. Wykonawca w przypadku naprawy przekraczającej 14 dni zapewni
urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, oraz zapewni
bezpłatną dostawę tego sprzętu na czas naprawy. Naprawa w takim przypadku nie może
przekroczyć 30 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku naprawy
trwającej dłużej niż 30 dni wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe urządzenie
identyczne jak to które uległo awarii.
Po każdej naprawie Wykonawca przesyła drogą elektroniczną lub faksem potwierdzenie
naprawy, w formie protokołu, zawierającego opis usterki oraz sposób naprawy.
W okresie trwania umowy, w przypadku trzech nieskutecznych napraw Wykonawca zapewnia
wymianę dostarczonego urządzenia na wolne od wad, o identycznych lub wyższych
parametrach.
Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem związanym z naprawą oraz koszty związane
z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym
mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia o którym mowa w § 2 ust.1.
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy
dzień opóźnienia liczonego od dnia o którym mowa w § 2 ust.1.
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w
§ 5 ust. 2.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady, stanowiące 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w
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2.

3.

4.

5.

6.

§
3
ust.
1
umowy
tj.……………….
złotych
(słownie:…………………………………………….).
Kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie
……………………….
W ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia 70% ustalonego
zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub
usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
ujawnionych w czasie usług, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca
nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O
wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia
Wykonawcę pisemnie.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja ta powinna przewidywać zapłacenie Zamawiającemu, w terminie
nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia,
nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, kwoty do wysokości udzielonej
gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie,
że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec Zamawiającego.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca
w sposób rażący naruszy postanowienia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli :
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwy sprzęt lub jego
elementy oraz nie reaguje na wezwanie Zamawiającego, dotyczące zmiany sposobu
wykonania umowy, w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.
d) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni w stosunku do terminu
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określonego w § 2 ust.1.
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z
winy Wykonawcy.
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej realizację
oraz opuścić miejsce wykonywania umowy możliwie jak najszybciej, po sporządzeniu
protokołu przekazania, stwierdzającego zakres dostarczanego sprzętu oraz czynności
prawidłowo wykonane do dnia wygaśnięcia umowy.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.

§ 12
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem
obowiązującej stawki podatku VAT.
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta może spowodować
wydłużenie terminu wykonania prac;
W przypadku wydłużenia procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu „Przygotowanie
infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni
publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”
lub jego opóźnienia w realizacji powierzonego mu zadania Zamawiający dopuszcza zmianę
terminu realizacji powyższej umowy ponieważ wyświetlacze mogą być zamontowane i
uruchomione w momencie kiedy będzie gotowa sieć teleinformatyczna i zasilająca oraz
fundamenty. W opisanej powyżej sytuacji zmianie może ulec termin wykonania zamówienia
natomiast zmianie nie ulega wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana musi zostać dokonana w
formie pisemnej, inicjatorem zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
§ 13
Współpraca stron
Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie
niniejszej umowy.
Strony oświadczają, że wskazane w komparycji umowy adresy siedzib traktować będą jako
adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust. 1 dla swojej
skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłana pocztą lub faksem lub e-mailem
na następujące adresy:
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Dla Zamawiającego:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra,
ul. Piłsudskiego 60
e mail: sekretariat@filharmonia.jgora.pl
strona www.filharmonia.jgora.pl
tel. i fax (75) 75 381 61, (75) 75 381 63
Dla Wykonawcy
………………………………………
………………………………………
tel; +48 ……………….
fax +48 ………………..
4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej lub
do rąk własnych przedstawicieli Stron.
5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów, a nie wykonanie
tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy, numery, o których mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu są skuteczne.
6. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego - ………………………………………., tel. ………………., mail
………………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy.- ………………………………………., tel. ………………., mail
………………………………………………..
7. Odwołanie osób wymienionych w ust. 6 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej Strony, bez konieczności zmiany umowy.

1.

2.

3

§ 14
Postanowienia końcowe
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w
celu polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu,
sprawa zostanie poddana rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
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Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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