Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
załącznik nr 6
do SIWZ

znak: SO.271.41.2011

Wzór umowy nr SO.272.…....2011
zawarta w dniu ................. 2011 r. w Kętrzynie pomiędzy:
Gminą Miejską Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP:742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Krzysztofa Hećmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – Władysława Litwinowicza
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………….…………………………………………………………………….….…
z
siedzibą
…………………………………………………………………….….,
zarejestrowaną
przez
Sąd
Rejonowy
w
……………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ……….……………… z kapitałem
zakładowym ……….………….…. zł, NIP ……………………..………, reprezentowaną przez:
1. ……………………………….….……………
– ….………………….………..…….….
2. …………………………………………….….
– ………………………..……….…..….
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:
§1
1.
Strony oświadczają, Ŝe niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa oprogramowania
komputerowego do sprzedaŜy i rezerwacji biletów wraz z sprzętem komputerowym”, nr post.
SO.271.41.2011.
2.
Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz, Ŝe znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, stanowiącego przedmiot umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest:
a) dostawa, zainstalowanie, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania komputerowego umoŜliwiającego
prowadzenie sprzedaŜy i rezerwacji biletów,
b) udzielenie bezterminowej licencji na uŜywanie dostarczonego oprogramowania,
c) dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego,
d) dostawa biletów blankietowych,
e) przeszkolenie dwóch pracowników kas oraz administratora systemu w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie później niŜ do końca listopada 2011r., w wymiarze zapewniającym przyswojenie wiedzy
na temat obsługi programu i sprzętu kasowego,
f) zapewnienie serwisu oprogramowania w okresie 36 m-cy od dnia zainstalowania systemu.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa zał. nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej
integralną część.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi do niego uwag i
przyjmuje go do realizacji. Wykonawca wyklucza moŜliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz
treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, Ŝe nie będzie
Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów przedmiotu umowy, nawet
gdyby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było ich przewidzieć.
4. Formularz ofertowy- zał. nr 2 do umowy oraz formularz cenowy- zał. nr 3 do umowy stanowią integralną
części niniejszej umowy.
§3
1. Oferowany program komputerowy umoŜliwiający prowadzenie sprzedaŜy i rezerwacji biletów oraz sprzęt
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komputerowy muszą być fabrycznie nowe, nieuŜywane, przetestowane, wolne od wad fizycznych i
prawnych i nadają się do wykorzystania przez Zamawiającego zgodnie z celem określonym w niniejszej
Umowie.
2. Wszystkie urządzenia powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania
prawne odnośnie tego typu urządzeń.
3. Oprogramowanie musi być wyrobem licencjonowanym. Dokument licencji winien być wystawiony na
Kętrzyńskie Centrum Kultury z siedzibą 11-400 Kętrzyn , ul. Sikorskiego 24A.
4. Do kaŜdego urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy powinny być dołączone nośniki z
oprogramowaniem (jeśli takie dołącza producent).
5. Wykonawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników oferowanego sprzętu za pośrednictwem
serwisu internetowego.
6. Wykonawca zapewnia oznakowanie sprzętu symbolem CE, zgodnie z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 2007 r.w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz. U.z 2007, Nr 155, poz. 1089)
7. Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie
230 Volt, 50 Hz, prąd jednofazowy.
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest bezpieczny pod względem higienicznym,
przeciwpoŜarowym, BHP oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
§4
1. Wykonawca zobowiazuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem do budynku kina
„Gwiazda” zlokalizowanego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 24 A w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca wniesie, dokona instalacji, konfigulacji i uruchomienia sprzętu i oprogramowania.
3. Dostawa realizowana będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. od 08:00 do 15:00.
4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej na 2 dni
przed jej realizacją.
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do momentu protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Dokumentami odbioru oprogramowania i sprzętu komputerowego są:
a) licencje oprogramowania,
b) karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt i oprogramowanie,
c) wymagane prawem atesty, certyfikaty dopuszczenia do stosowania,
d) instrukcje uŜytkowania i obsługi w języku polskim, nośniki instalacyjne.
7. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego w terminie 4 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia
8. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez wszystkich członków
Komisji oraz przez Wykonawcę.
9. Zamawiający uzna przedmiot umowy za naleŜycie wykonany po odbiorze tego przedmiotu bez zastrzeŜeń,
potwierdzony podpisami na protokole odbioru członków Komisji powołanej przez Zamawiającego.
10. Datą realizacji umowy jest data podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub braków Komisja sporządzi notatkę z
przeprowadzonych czynności odbioru dostarczonego sprzętu, w której wskazane zostaną wszelkie wady i
braki, które Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
12. Po upływie wyznaczonego na usunięcie wad i braków terminu lub na wniosek Wykonawcy, Komisja
dokona ponownego odbioru. Stwierdzenie przez Komisję usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeŜeń.
13. Koszty transportu i opakowania przedmiotu umowy, w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem,
pokrywa Wykonawca.
§5
1. Za
wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości
………………………….……………….. zł netto plus podatek VAT, co daje …………………………………….. zł brutto
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(słownie: ……………………………………………………………………………………....) .
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie mogą być podstawą do zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia.
§6
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za zrealizowane dostawy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o sporządzony przez Strony protokół końcowy odbioru bez
zastrzeŜeń.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury, wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 6 umowy. Za datę jej
płatności przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy asortyment i ilość asortymentu wskazany na fakturze nie będzie zgodny
z asortymentem i ilością asortymentu dostarczonych do Zamawiającego lub faktura w inny sposób będzie
błędna, Zamawiający odmówi przyjęcia faktury, a termin określony w ust. 2 nie będzie rozpoczęty.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w: …………………………….., Nr konta:
………………………………………………………….
§7
Zamawiający ustanawia przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację niniejszego przedmiotu umowy
w osobie Damiana Nietrzeby.
§8
1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienaleŜyte wykonanie umowy, chyba,
Ŝe wyniknęło to z winy Zamawiającego.
2.
W przypadku niezrealizowania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązany będzie do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy
podczas realizacji umowy.
§9
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………… złotych (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………….).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ……………..
3. Dokument potwierdzający udzielenie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zawiera klauzulę o
nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta(Poręczyciela) na pierwsze Ŝądanie
Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w Ŝądaniu. Treść poręczenia/gwarancji nie
zawiera warunków ograniczających zaspokojenie z poręczenia/gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych naleŜności, itp.
4. Zamawiający zwróci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, pozostałe 30% zamawiający zwróci nie później niŜ
po upływie okresu rękojmi za wady, po wcześniejszym wystąpieniu na piśmie.
§10
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kaŜdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy,
b) zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie usterek,
c) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kaŜde rozpoczęte 24 h zwłoki licząc od upływu terminów, o których mowa w
§ 13 ust. 8, 9, 15.
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto.
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e) za brak przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. e) - w wysokości 3.000,00 zł.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 25%
wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).
2. Dopuszcza się ewentualną kumulację kar, o których mowa w ustępie 8,9,16.
3. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od
Zamawiającego wezwania do zapłaty. Za datę zapłaty uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci kary umowne w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy
wezwania do zapłaty. Za datę zapłaty uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonej kary.
§ 11
1. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
z
winy
Wykonawcy
w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o jednej z następujących przyczyn:
1) jeŜeli znajduje się on w stanie likwidacji,
2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) w przypadku nie respektowania przez Wykonawcę w sposób raŜący Ŝądań i zaleceń przedstawiciela
Zamawiającego,
4) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę dostaw i montaŜu wyposaŜenia o złej jakości pomimo
dwóch pisemnych bezskutecznych wezwań przedstawiciela Zamawiającego do ich poprawy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
3. Z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, Wykonawca moŜe odstąpić od umowy w terminie 14 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
4. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności oraz
zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony będą obciąŜone następującymi obowiązkami szczegółowymi:
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny dostawy i montaŜu według stanu zaawansowania na
dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia przerwanych prac ponosi strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od
umowy.
§ 12
1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku wykonawca moŜe Ŝądać wyłączenie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
2.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości równej wartości zrealizowanego przedmiotu umowy
§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeŜeń.
2. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do elementu (części), w
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której to ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym – termin gwarancji będzie liczony w
stosunku do tego elementu od nowa.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem oprogramowania, sprzętu, a warunki gwarancji
producenta przewidują dłuŜszy okres gwarancji niŜ zastrzeŜony w niniejszej umowie, wówczas gwarancja
Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta
udzielona jest niezaleŜnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta
przedmiotu umowy potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z
rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy teŜ z gwarancji Wykonawcy. Niniejszy przepis
stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie realizację uprawnień z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień wynikających
z tytułu gwarancji.
śadne z postanowień Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w Ŝaden sposób odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
Zgłoszenia usterek, wad dokonywane będą do punktów serwisowych telefonicznie, faksem lub pocztą
elektroniczną 7 dni w tygodniu. W tym celu Wykonawca wskazuje nr tel./faksu ...................................
adres e-mail .......................
W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym jakiejkolwiek wady systemu sprzedaŜy biletów, Wykonawca
jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady lub przystąpienia do jej usuwania w terminie 1
dnia roboczego od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunięcia jej w terminie 3 dni od zgłoszenia, na
własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony Zamawiającego. Zamawiający
zapewni Wykonawcy dostęp do serwera za pomocą łącza internetowego.
Błędy uniemoŜliwiające sporządzanie dokumentów o charakterze rozliczeniowym czy sprawozdawczym dla
podmiotów zewnętrznych wobec Zleceniodawcy, wobec których Zleceniodawca ma takie zobowiązania,
będą usuwane przez Zleceniobiorcę w terminie 3 dni od powiadomienia.
Jeśli Wykonawca nie spełni obowiązku określonego w ust. 8-9 oraz ust. 15 w terminach umową
zastrzeŜonych, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu do usunięcia wady i powierzenia jej usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób innych praw Zamawiającego wynikających z
Umowy lub z przepisów prawa, w szczególności bez utraty gwarancji. Ponadto Zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne.
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia kaŜdej wady nawet w sytuacji, gdy będzie to wiązało się z
koniecznością ponownego wykonania części prac czy wymiany sprzętu. W takim wypadku okres gwarancji
w stosunku do takiej części prac i sprzętu biegnie od nowa, licząc od dnia ich odbioru przez
Zamawiającego.
Zamawiający jest uprawniony do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych w związku z
wystąpieniem wad systemu sprzedaŜy biletów w pierwszej kolejności z zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy określonego w § 9 Umowy.
W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Zamawiający zwraca na koszt Wykonawcy wadliwe
wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu ich naprawy lub wymiany na wolne od wad. Wybór
sposobu załatwienia reklamacji naleŜy do Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw dostarczonego sprzętu. JeŜeli wady nie dadzą się
usunąć na miejscu w obiekcie budynku kina „Gwiazda”, Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko
związane z transportem materiałów i sprzętu, dokonywaniem napraw lub ich wymianą.
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii sprzętu komputerowego do podstawienia sprzętu
zastępczego o równowaŜnych parametrach w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii i wykonać
naprawę najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki.
W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłuŜej niŜ termin podany w ust. 14 okres gwarancji wydłuŜa się o
czas trwania naprawy.
§ 14
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1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 36 miesięcy od dnia zainstalowania systemu stałą
obsługę serwisową oprogramowania mającą na celu zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej pracy kas
biletowych za pośrednictwem zdalnego dostępu przez sieć, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego,
emailowego oraz w ramach osobistych wizyt serwisanta w razie zaistnienia takiej konieczności.
2. Wizyty serwisanta będą odbywały się w razie konieczności, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-20
oraz w soboty, niedziele i święta w czasie pracy kas biletowych.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zamiennych kopii oprogramowania.
4. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach stałej obsługi serwisowej do aktualizacji oprogramowania
zawierających bieŜące poprawki, ułatwienia, ulepszenia oraz do bieŜącego informowania o wszystkich
uaktualnieniach.
5. Wykonawca zapewni pomoc techniczną przez 7 dni w tygodniu.
§ 15
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami i środkami, z zastrzeŜeniem
ust. 2.
2. Wykonawca moŜe powierzyć podwykonawcom wykonanie dostawy i czynności w zakresie wskazanym w
ofercie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego
rzecz, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
JeŜeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa
powyŜej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy
przez Wykonawcę z podwykonawcą.
5. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiającego oraz Wykonawcy. JeŜeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie określonym w ust. 3, nie
zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe Zamawiający oraz Wykonawca wyrazili zgodę na
zawarcie umowy.
6. Za wykonane przez podwykonawcę dostawy zapłaty dokonuje Wykonawca.
7. W przypadku wykonania umowy lub jej części przez podwykonawców, Zamawiający ma prawo Ŝądać
przedstawienia dokumentów (licencji, zezwoleń, itp.) wystawionych przez podwykonawców,
uprawniających Wykonawcę do dysponowania sprzętem i udzielenia gwarancji, licencji, itp. Do czasu
przedstawienia powyŜszych dokumentów, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą naleŜności
wynikającej z§ 5 ust. 1 umowy.
§ 16
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przewidują moŜliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań
podmiotów wymienionych w preambule umowy,
b) wprowadzania do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania
ustalonego wynagrodzenia,
c) wystąpienia zdarzeń niezaleŜnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego.
d) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
- przyczyny leŜące po stronie Zamawiającego, np. wystąpienie okoliczności uniemoŜliwiających
zamontowanie oraz rozmieszczenie sprzętu w pomieszczeniach budynku kina „Gwiazda”.
- inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą”, mające bezpośredni wpływ na
terminowość realizacji umowy.
e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść niniejszej umowy.
3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, koszty
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
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§ 17
1.
Wykonawca nie moŜe, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć lub zastawić
swoich praw wynikających z niniejszej umowy o dostawę, a zwłaszcza praw do otrzymania wynagrodzenia.
2.
Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania umowy podwykonawcy w zakresie innym niŜ wskazany
przez Wykonawcę w złoŜonej w postępowaniu ofercie.
3.
W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 18
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a
takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 19
1. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Modernizacja kina „Gwiazda” w Kętrzynie na
potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013 – udział własny Zamawiającego w projekcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie oraz dla Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko- Mazurskiego) prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją
niniejszego zamówienia, w tym w szczególności dokumentów finansowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania dokumentów dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego
przez okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. - na koszt własny. W przypadku likwidacji firmy
Wykonawca wskaŜe Zamawiającemu miejsce przechowywania dokumentów.
§ 20
Umowę sporządzono w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
...................................................
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