Dodatek nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY
W dniu ................................. roku w Pleszewie pomiędzy
DOMEM KULTURY w Pleszewie zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza Szymczaka
a
.........................................................
........................................................
........................................................
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
w imieniu którego działają:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie
wykonania, na warunkach określonych niniejszą umowa, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zadania pn. „Modernizacja dźwięku w Kinie HEL w Pleszewie”,
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
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 do Kina Hel w Pleszewie
w terminie 5 tygodni od podpisania umowy .
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania obiektu do modernizacji dźwięku w ciągu 5 dni od
daty podpisania umowy.
2. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy pokryje Wykonawca.
3. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy dokona jego sprawdzenia
i sporządzi protokół odbioru.
§4
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.
§5
1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres .............
miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie przegląd techniczny przedmiotu umowy:

a) przed upływem gwarancji,
b)

w okresie trwania gwarancji - na kaŜde pisemne bądź faxem wezwanie Zamawiającego
przekazane Wykonawcy z 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt ujawnionych
wad i usterek przedmiotu umowy. Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę na piśmie bądź
faxem wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
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4. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady zamawiający nie
mógł korzystać z przedmiotu umowy
§6
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT, którą
Wykonawca moŜe przedłoŜyć dopiero po podpisaniu przez strony protokołu odbioru.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
-z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny umowy,
-za nieterminowe wykonanie zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 2 % ceny umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
-w przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
Zamawiający moŜe naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy za kaŜdy dzień
opóźnienia w usunięciu wady. JeŜeli opóźnienie przekroczy 14 dni , Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy, a takŜe zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt Wykonawcy
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
JeŜeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje
prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy.
§9
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.
§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Postępowania Cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostałe - Zamawiający.
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