Dodatek nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY
W dniu ................................. roku w Pleszewie pomiędzy
Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Pleszew
„ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowanym przez Dyrektora ElŜbietę Mielcarek
a
.........................................................
........................................................
........................................................
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
w imieniu którego działają:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym

w

dalszej

treści

umowy

§1
1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie
wykonania, na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zadania pn. „Digitalizacja archiwaliów Pleszewa”, zwane dalej
„przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia na warunkach i w
zakresie zgodnym ze złoŜoną ofertą oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyŜej wymienione zadanie, za cenę określoną
w ofercie złoŜonej dnia .........2009r.
3. Cena za przedmiot umowy wynosi: .................................. zł brutto i zwana jest dalej „ceną
umowy” (słownie: ..............................................................................................................................)
w tym cena netto .......................................... zł i podatek VAT w wysokości ................................ zł
§2
1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2009r.
2. W ramach wskazanego w § 2 ust.1 terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć przedmiot umowy do dnia 30 września 2009r.
3. W dalszej kolejności Archiwum Państwowe w Poznaniu dokona weryfikacji zapisów
inwentarzowych i weryfikacji merytorycznej i technicznej przedmiotu umowy do dnia
31 października 2009r.
4. W razie stwierdzenia błędów lub koniecznych uzupełnień na skutek przeprowadzonej weryfikacji,
Wykonawca przeprowadzi stosowne poprawki i uzupełnienia nieodpłatnie i na własny koszt w
terminie 14 dni kalendarzowych od momentu stwierdzenia w/w błędów i uzupełnień przez
Archiwum Państwowe.
5. Dostarczone przez Wykonawcę korekty i uzupełnienia będą poddane ostatecznej weryfikacji
przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, które wystawi zaświadczenie o poprawności i.
kompletności wykonania przedmiotu umowy, co będzie podstawą do podpisania ostatecznego
protokołu odbioru umowy z Zamawiającym.
§3
1.Zlecenie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę firmie podwykonawczej moŜliwe jest
wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyraŜoną na piśmie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.

§4
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT, którą
Wykonawca moŜe przedłoŜyć dopiero po podpisaniu przez strony protokołu odbioru.
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2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
- w razie nieterminowego wykonania czynności, stanowiących przedmiot zamówienia w stosunku
do terminów o których mowa w § 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości 0,5% ceny umowy za kaŜdy dzień zwłoki,
-z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny umowy,
-za nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kary
umownej w wysokości 10% ceny umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności takiej zmiany, przy uwzględnieniu przepisów art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, moŜe
odstąpić od umowy takŜe w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe
wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 moŜe nastąpić w trybie i na
zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§7
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Postępowania Cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostałe - Zamawiający.
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