Nr sprawy: DAM-282-2/16
Formularz ofertowy
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Załącznik nr 6
do SIWZ

UMOWA DOSTAWY
- PROJEKT Zawarta w dniu .................... 2016 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie DAM-282-2/16,
pomiędzy
Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1, reprezentowanym przez
- Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Krzysztofa Orzechowskiego,
jako Zamawiającym,
a
..............................................................................................................................................,
z siedzibą w ................. ..........................................................................................................
wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem .............................,
reprezentowanym przez:
1)............................................................................................................................................,
2) ...........................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą,

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali prób w budynku
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 3 (CPV 31500000-1)
wyszczególnionych w załącznikach do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
załącznikach do SIWZ (w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia) oraz ze
wskazanymi w ofercie nazwami (modeli) konkretnych oferowanych urządzeń, które stanowią
integralną część niniejszej umowy.
2.W ramach umowy wykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć i przenieść na zamawiającego własność sprzętu
oświetleniowego, zgodnie z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
b) udziela gwarancji na dostarczone urządzenia lub zapewnia udzielenie gwarancji
przez ich producenta, na okres dwóch lat od zakończenia dostawy.
3.Dostawa oraz podejmowanie czynności określonych w ust. 2 nastąpi transportem
wykonawcy i na koszt wykonawcy.
4.Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z wykonawcą w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia, w szczególności do udzielania wykonawcy wszelkich informacji
niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia, a także do zapewnienia możliwości
faktycznego wykonywania czynności poprzez zapewnienie dostępu do pomieszczeń i
urządzeń.

§2
1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na 10 dni od daty zawarcia umowy.
2. Odbioru całości dostawy dokonają przedstawiciele stron komisyjnie. Strony nie
przewidują dokonywania odbioru dostawy częściowo.
§3
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z wykonawcą po stronie zamawiającego
(„przedstawiciel zamawiającego”) jest ............................................ (tel. .............), natomiast
wykonawca jako osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z zamawiającym po stronie
wykonawcy („przedstawiciel wykonawcy”) wskazuje ............................................ (tel.
.............).
§4
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których
posiadanie wszedł wykonując zamówienie.
§5
1. Po zakończeniu wykonywania umowy strony sporządzą protokół zdawczy-odbiorczy.
2. W razie stwierdzenia wad podczas sporządzania protokołu, wady te wskazane zostaną w
treści protokołu. W protokole zawarte mogą zostać także postanowienia stron co do
skorzystania z przysługujących im uprawnień wynikających z niniejszej umowy lub z
przepisów prawa.
3. W razie stwierdzenia wad po sporządzeniu protokołu, o fakcie tym zamawiający
poinformuje wykonawcę przedstawiając także decyzję co do skorzystania z
przysługujących zamawiającemu uprawnień.
§6
Na dostarczone urządzenia wykonawca udziela gwarancji przez okres dwóch lat od dnia
odbioru, co nie uchybia uprawnieniom zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
§7
1. Za wykonanie dostawy objętej niniejszą umową zamawiający uiści wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ............... zł netto, płatne wraz z należnym podatkiem VAT, co
razem stanowi ............... zł brutto, w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu
faktury wystawionej przez wykonawcę po całkowitym wykonaniu umowy i jej
protokolarnym przyjęciu oraz zatwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiającego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia należnego
wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy nr
..............................................
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§8
1. W razie odstąpienia od wykonania lub nieprzystąpienia do wykonania umowy, zwłoki
w wykonaniu umowy lub wykonania umowy w sposób istotnie wadliwy – to jest
uniemożliwiający użytkowanie przedmiotu umowy w sposób wynikający z umowy (w
tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), zamawiającemu służy prawo do
rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, przy czym
wykonawca traci prawo do wynagrodzenia i zobowiązany jest zapłacić
zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny oferty.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, jeśli zamawiający nie skorzystał z
uprawnienia określonego w ust. 1, wykonawca zobowiązany jest zapłacić
zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny oferty za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku wykonania umowy w zakresie dostawy i montażu w sposób wadliwy,
lecz umożliwiający użytkowanie przedmiotu umowy, zamawiającemu według jego
wyboru służą następujące uprawnienia:
a) żądanie stosownego do rodzaju wady obniżenia ceny,
b) żądanie dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub
ponownego montażu w sposób wolny od wad,
c) odstąpienie od niniejszej umowy z zachowaniem przez wykonawcę prawa
do części wynagrodzenia, odpowiadającej części zamówienia wykonanej w
sposób niewadliwy.
4. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia zamawiającego prawa dochodzenia
odszkodowania, w razie zaistnienia szkody o wysokości przekraczającej wysokość
kary umownej.
§9
1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę,
zamawiający może wypowiedzieć umowę bez terminu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i zgodnie z treścią
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca żądać
może jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy jedynie w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT, obowiązującej dla usług objętych przedmiotem zamówienia,
jedynie w zakresie uzasadnionym zmianą stawki tego podatku.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów
właściwych dla siedziby zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

