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Załącznik nr 7
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
PROJEKT
Umowa Nr ...............
zawarta w Pile w dniu ………………….. 2013 roku pomiędzy:
Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, plac Staszica 1, 64-920 Piła,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta w Pile na mocy Uchwały
nr XX/262/12 Rady Miasta Piły z dnia 24.04.2012r.
NIP:764-266-32-43, REGON: 302117487,
reprezentowanym przez
1. Stanisława Dąbka – Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
2. Małgorzatę Lemańską – Główną Księgową Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
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 „Cyfryzacja kina „Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile ” na podstawie art. 10
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,poz. 907, 984, 1047)
§ 1.
W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego
własność rzeczy, wydać mu rzecz, zamontować, uruchomić w sposób umożliwiający korzystanie zgodne
z przeznaczeniem i przeszkolić personel w zakresie jej obsługi, a Zamawiający zobowiązuje się rzecz odebrać
i zapłacić cenę.
§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, zestrojenie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego,
fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do projekcji kinowej 2D i3D,
wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń pracowników Zamawiającego, tj.:
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Parametr

Lp.

PARAMETR OFEROWANY / Nazwa, model, specyfikacja
techniczna, karta katalogowa, informacje dodatkowe

Kinowy projektor cyfrowy-1 szt.,

1.

2.

Odpowiedni serwer kinowy dedykowany do projektora,
pełna zgodność ze specyfikacją
DCI- 1 szt.,

Obiektyw - 1 szt.,

3.

Lampa - 2 szt.,

4.

Procesor wizyjny -1 szt.,

5.

Dedykowany laptop lub panel
sterujący - 1 szt.,
6.
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Zestaw do projekcji 3D

7.

Okulary do projekcji 3D - szt.
1000, w tym 50% dla dzieci, 45%
dla dorosłych, 5% nakładki na
okulary

8.

Odpowiedni stolik - 1 szt.,

9.

UPS – szt. 1.,

10.

Ekran projekcyjny- szt.1.,

11.

Prace adaptacyjne w kabinie
operatorskiej - szt.1.,
12.
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13.

Dostawa, instalacja, zestrojenie i
uruchomienie sprzętu, urządzeń
zgodnie z zaleceniami DCI wraz z
niezbędnym wyposażeniem kina
cyfrowego i przeszkoleniem
pracowników (2 osoby) w obsłudze
zamówionego sprzętu w siedzibie
Zamawiającego
(1 kpl.)

zgodnego z ofertą przetargową Wykonawcy.
2. Dostarczony sprzęt będzie nowy oraz nie był przedmiotem wystaw i prezentacji.
3. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do użytkowania bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować sprzęt określony w §2 ust.1 do siedziby Zamawiającego
we własnym zakresie i na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 marca 2014r.
Jakiekolwiek zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy utrudniające mu dostarczenie przedmiotu umowy nie
zwalniają go z obowiązku dostawy w ustalonym terminie.
Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu towaru podlegają reklamacji. Po ujawnieniu takiego
braku lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który
zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na
pełnowartościowy.
Obowiązkiem Zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach
określonych w niniejszej umowie.

§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. Ustalona cena za przedmiot zamówienia wynosi:
cena netto: ……….. zł. (słownie: …………………………)
podatek VAT: ………… zł(słownie: ………………………..)
cena brutto: ………… zł (słownie: ……………………….)
2. Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, nie wcześniej niż od dnia dostawy
sprzętu, jego zamontowania, uruchomieniaoraz przeszkolenia personelu Zamawiającego umożliwiającego jego
eksploatację.
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców, to
przed rozliczeniem finansowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania
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4.
5.
6.
7.
8.

przez każdego z podwykonawców całego należnego im z tytułu wykonania prac Wynagrodzenia lub
potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Suma kar umownych oraz odsetki za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie potrącona
Wykonawcy z faktury rozliczeniowej.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w niedokładnym oszacowaniu wynagrodzenia obciążają Wykonawcę
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny za zrealizowanie zamówienia w trakcie trwania umowy.
Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5.
PODWYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że zamówienia zrealizuje samodzielnie/z udziałem podwykonawców.

1.
2.
3.
4.

§ 6.
ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej
zatwierdzonej i zaakceptowanej przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Fakturę końcową należy wystawić w terminie do 7 dni po protokolarnym potwierdzeniu należytej realizacji
zamówienia.
Zapłata za realizację zamówienia zgodnie z umową nastąpi w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy nr ……………………………………………………………………...............…….
Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu
pomiędzy podmiotami trzecimi.

§ 7.
ZMIANA TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do treści umowy.
2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
bankowego),
b. zmiana danych teleadresowych.

1.
2.
3.
4.

5.

rachunku

§ 8.
GWARANCJA
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres 60 miesięcy, liczony od dnia
podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji.
Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły związane z funkcjonowaniem urządzenia.
Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne przez cały okres trwania umowy gwarancyjnej, zgodnie
z warunkami gwarancyjnymi producentów urządzeń.
Wykonawca zapewni maksymalnytermin realizacji usług serwisowych do12 godzin w dni robocze oraz do 16
godzin w dni świąteczne przez okres 60 miesięcy. Przez termin realizacji usług serwisowych Zamawiający rozumie
czas, w jakim Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone usterki lub dostarczyć urządzenia zamienne.
Wykonawca zapewni świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu
zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 5 lat od upływu gwarancji. Czas dostępu do
serwisu nie dłuższy niż 24 godziny, zgodny z zapisami SIWZ.
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§ 9.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach, gdy:
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 wykonania części umowy - 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. zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego odstąpienia z winy
Wykonawcy.
§ 10.
KARY UMOWNE
Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia;
b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub
przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
c. w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy
gwarancyjnej, o której mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% brutto wartości przedmiotu umowy w razie
odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.
5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości
kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury.
6. W przypadku nie usunięcia wad, usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić
ich wykonanie innemu wykonawcy/podmiotowi na koszt Wykonawcy
§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. 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.
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4. Wszelki załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
Nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Nr 2 Oferta Wykonawcy
Nr 3 Oświadczenia i/lub gwarancje producentów oferowanego sprzętu o spełnieniu warunków serwisu i gwarancji zgodnie z opisanymi
w SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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