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załącznik nr 5f do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa dostawy – projekt (dot. cz. VIII zamówienia)

zawarta w dniu … 2018 roku, w Bydgoszczy, pomiędzy:
Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja
Szwalbego 6, REGON 000279077, NIP 554-02-40-549, reprezentowaną przez:
p. Macieja Puto – Dyrektora,
zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,
a
………………………………………../oznaczenie Wykonawcy /………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną,
o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego”
w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, znak sprawy: 8/PN/2018 (dalej:
postępowanie), w którym oferta złożona przez Wykonawcę uznana została za najkorzystniejszą w zakresie
części VIII.
Zamawiający zleca dostarczenie, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego
aparatu fotograficznego oraz kamery (dalej: jako „przedmiot umowy” lub „wyposażenie”), opisanych
szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie:
a. jest fabrycznie nowe;
b. jest i w chwili dostarczenia będzie wolne od wad prawnych i fizycznych;
Strony postanawiają, że z chwilą dostawy na Zamawiającego przechodzi prawo własności przedmiotu
umowy.
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§2
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, wraz z rozładunkiem, wniesieniem,
rozpakowaniem i montażem w miejscu na terenie siedziby Zamawiającego wskazanym przez Zamawiającego,
w terminie … od dnia zawarcia niniejszej umowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Wykonawca z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie
dostawy ze wskazaniem dnia i godziny dostawy, pisemnie albo e-mailowo (na adresy Zamawiającego wskazane
w punkcie I SIWZ).
Wykonawca gwarantuje i ponosi ryzyko bezpieczeństwa dostawy, poprzez zapewnienie zabezpieczeń
uniemożliwiających uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu umowy w trakcie pakowania, załadunku, przewozu,
rozładunku, wniesienia i rozpakowania.
Strony dokonają protokolarnego odbioru ilościowego, wielkościowego i jakościowego przedmiotu umowy. Z
chwilą podpisania protokołu dostawę uznaje się za dokonaną.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru braków ilościowych lub wad przedmiotu umowy
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia braków
ilościowych lub usunięcia wad i dostarczenia przedmiotu umowy kompletnego i wolnego od wad. Przez wadę
należy rozumieć w szczególności wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego oraz inne wady powodujące, że przedmiot umowy odbiega od
parametrów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego.
Po usunięciu przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy Strony ponownie przystąpią do czynności
odbiorowych. Postanowienia § 2 ust. 1- 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§3
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyposażenie na okres …, licząc od
daty dostawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonej wadzie przedmiotu
umowy, pisemnie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, na następujące dane kontaktowe
Wykonawcy:
a. adres do korespondencji: …………………………………………
b. fax: …………………………………………………………………
c. adres poczty elektronicznej (e-mail): …………………………….
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni realizację naprawy lub wymiany przedmiotu umowy:
a. w ciągu … dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez
Zamawiającego, jeżeli realizacja naprawy lub wymiana będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego;
b. w ciągu … dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez
Zamawiającego, jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, przy czym
termin ten będzie zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego /naprawionych lub dostarczenia
wymienionego przedmiotu umowy Zamawiającemu w wyżej określonym terminie;
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- przy czym pod pojęciem „dni roboczych” Strony rozumieją wszystkie dni poza sobotami oraz poza dniami
wymienionymi w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 90).
4. W przypadku realizacji naprawy, wymiany, przeglądu lub innych czynności w ramach gwarancji, których realizacja
nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni przygotowanie przedmiotu umowy do
transportu oraz transport przedmiotu umowy z i do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko i w ramach
wynagrodzenia przewidzianego za realizację niniejszej umowy.
5. Okres gwarancji odpowiednio w przypadku dokonania:
a. naprawy, niebędącej istotną naprawą przedmiotu umowy – ulegnie przedłużeniu o okres wykonywania
naprawy;
b. wymiany albo istotnej naprawy przedmiotu umowy – rozpocznie bieg na nowo od dnia dostarczenia
wymienionego lub zwrócenia naprawionego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca wymienił tylko część
przedmiotu umowy, przepis ten stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

1.

2.

3.

4.

§4
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy strony ustalają na kwotę
…………………………… (słownie: ……….) PLN netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług
według stawki …. %, tj. na kwotę ……………………. (słownie: ……….) PLN brutto.
Wynagrodzenie określone w ustępie poprzedzającym jest zgodne z ofertą, złożoną przez Wykonawcę
zamówienia i wybraną przez Zamawiającego w postępowaniu. Wynagrodzenie ma charakter stały, nie ulegnie
podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty
transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia, pakowania i rozpakowywania, a także koszty związane
z realizacją gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na przedmiot umowy, włącznie z kosztami
napraw lub wymiany przedmiotu umowy, autoryzowanego serwisu, przygotowania do transportu i transportu
przedmiotu umowy w ramach realizacji gwarancji.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu
sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści dokumentu sprzedaży, przy czym za dzień
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności – dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego przelewu
(cesji) wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób
trzecich.

§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
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b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji
(uchybienie terminom określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
c. za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Za zwłokę Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca może
naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§6
1. Wykonawca, przez podpisaniem umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 1.
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 81 2490 0005 0000 4600 1051 0664 z dopiskiem:
Zabezpieczenie umowy – Znak sprawy: {…} Zamawiający nie przewiduje tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia
z należności za częściowo wykonane usługi. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na
rachunku Zamawiającego.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca,
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 bankowy Wykonawcy.
4. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego, ważnego dokumentu
u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja
ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
i wystawioną zgodnie z polskim prawem. W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty
uzasadniające roszczenie. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści.
6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
 nazwę Zamawiającego: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85 –
080 Bydgoszcz.
 oznaczenie (numer i nazwa) umowy i data zawarcia.
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7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz na okres rękojmi powiększony o 15
dni na zwrot zabezpieczenia.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminach określonych w art. 151 i następnych PZP.
§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy,
o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
brakiem możliwości świadczenia w terminach przewidzianych umową, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego
ww. okolicznościami.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP.
3. Zmiana umowy wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się przede wszystkim
załatwić w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa sporządzona została w języku polskim i jest to język obowiązujący dla tej umowy.
4. Integralnymi elementami niniejszej umowy są załączone do niej formularz ofertowy, złożony w postępowaniu
przez Wykonawcę oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w przedmiocie którego prowadzono
postępowanie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja właściwe przepisy prawa, w tym
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 398).
6. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik – szczegółowy opis przedmiotu umowy
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