Załącznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR ......../2016
zawarta w dnia ........................ pomiędzy:

Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile, z siedzibą przy, pl. Staszica 1
64-920 Piła, NIP: 764-266-32-43, reprezentowanym przez:
- Stanisława Dąbka – Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwanym dalej
w treści umowy Zamawiającym
a
…....................................................................................................................................................................
.....
reprezentowanym przez:
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej
treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć używany, wolny od wad i nie starszy niż 3
lata fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej będący przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla
Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z
ławą fortepianową i pokrowcem.

§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
3. Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie instrumentu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

§3
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile
pl. Staszica 1.
2. Przekazanie instrumentu odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu wraz z dostarczonym instrumentem dokumenty gwarancyjne
wystawione przez siebie lub osobę trzecią.
4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi ……………… od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, ubezpieczenie, wniesienie
instrumentu do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, strojenie) pokrywa Wykonawca.

6. Za dostarczony przedmiot umowy ( w tym ubezpieczenie, stan techniczny itp.) odpowiada Wykonawca
do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia.

§4
1. Okres gwarancji wymienionego instrumentu/ławy zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do
Zamawiającego, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z
tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o
rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe

w wysokości

(słownie:

…..........................................

PLN

brutto

…...................), w tym podatek VAT …...........................

.............................................

PLN., kwota netto …...............................

( słownie …..............................................) w terminie 14 dni zgodnie z SIWZ.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacja
przedmiotu zamówienia ( w tym min. transport i ubezpieczenie, wniesienie instrumentu do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§6
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot zamówienia w terminie do
….............. dni od daty złożenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z załączonym
protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanego przez obie strony umowy.
2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr …................................
…............................................................. w terminie do ….... dni od doręczenia faktury.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rękojmi- w wysokości0,1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości
10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.1;
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.1;
2. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

§8
1. Wykonawca wyznacza do kontaktu …................................................. telefon nr ….............................;
2. Zamawiający wyznacza do kontaktu: ….............................................. telefon nr …..............................;
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

§9
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zawartej Umowy.

§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

§ 11
Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w
drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w
Sadzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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