Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/11/2016
Zał. nr 7a do SIWZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 2 zamówienia

UMOWA nr ...............................

Zawarta w Szczecinie dnia .............................................. r. pomiędzy:

Szczecińską Agencją Artystyczną – Samorządową Instytucją Kultury z siedzibą w Szczecinie
ul. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin, wpisaną Rejestr Instytucji Kultury pod numerem 9/97,
NIP: 852 - 00 - 14 - 449 REGON 000279829,
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
1. Dyrektora - Annę Lemańczyk
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

zwaną dalej Wykonawcą.
Preambuła
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; ze zm.)

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest : Zakup i montaż Systemu do montażu flag na słupach z
podwójny wysięgnikiem - Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących
integralną cześć niniejszej umowy.
2. Umowa będzie realizowana sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie
pisemnych zamówień jednostkowych.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa ubezpieczeniowa od
odpowiedzialności cywilnej nie musi być tożsama z pełnym zakresem działalności
Strona 1 z 6

Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/11/2016
Zał. nr 7a do SIWZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 2 zamówienia

ujawnionym w KRS wykonawcy. Wystarczy, że ubezpieczenie odnosi się do faktycznie
wykonywanej przez firmę działalności.
3. Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich,
wymaganych prawem zezwoleń, zgód i załatwienia wszelkich formalności urzędowych
związanych z zawieszeniem na słupach flagi, a w szczególności do dokonania uzgodnień z
zarządcą pasa drogowego.
§3
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do
dostarczenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy, prototypów systemów w Załączniku Nr 1 do umowy Prototypy te będą podlegały
akceptacji Zamawiającego, która dokonana zostanie w terminie 3 dni roboczych.
2. W ramach ww. akceptacji Zamawiający zweryfikuje zgodność prototypów z parametrami
określonymi w Załączniku nr 1. W powyższym celu Zamawiający może przeprowadzić
stosowne testy na prototypach, aby zweryfikować czy zastosowano właściwe materiały oraz
czy wykonane zostały w sposób należyty.
3. Prawidłowo wykonane prototypy, zostaną po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiającego
zwrócone Wykonawcy, na jego koszt.
4. W przypadku stwierdzenia w prototypach wad, bądź też niezgodności z parametrami
określonymi w Załączniku nr 1 wykonawca w terminie do 5 dni roboczych przedstawi
skorygowane prototypy o których mowa w ust. 1, uwzględniające uwagi Zamawiającego.
Powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych o których mowa w § 7 ust. 1 pkt.
1 umowy.
5. W przypadku ponownego dostarczenia wadliwych prototypów lub identyfikacji zastosowania
niewłaściwych materiałów przy ich produkcji Zamawiający uzna, że umowa nie została
prawidłowo wykonana i odstąpi od umowy, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 1 umowy oraz naliczy
karę umowną o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 8
§4
1) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy od dnia podpisania umowy wszelkie
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy określonego materiały w formie elektronicznej
(na adres ……………..……………..) oraz będzie udzielał wskazówek pomocnych w jej realizacji.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż ……..
dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia jednostkowego o którym mowa paragraf 1
ust. 4.
3) Jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie
3 dni kalendarzowych od daty wykonania przedmiotu umowy na podstawie protokołu
odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Jeżeli
wykonany przedmiot zamówienia, wg oceny Zamawiającego, będzie wymagał istotnych
poprawek ze względu na uchybienie wymogom jakościowym lub z jakiegokolwiek innego
powodu leżącego po stronie Wykonawcy, przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany. W
tym przypadku Wykonawca dokona, bez osobnego wynagrodzenia, poprawek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§5
1)

2)

Strony ustalają wysokość zobowiązań Zamawiającego w przypadku realizacji umowy
w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie
Wykonawcy na łączną kwotę brutto....................................
Cena brutto podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym w szczególności koszty: opakowania,
oznakowania, stosownego ubezpieczeniem przewozowego, koszt transportu, spedycji,
załadunku i wyładunku i innych.
§6

1. Zapłata będzie realizowana przelewem, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur do
zamówień jednostkowych, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do Szczecińskiej Agencji
Artystycznej, na rachunek bankowy:
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 852-00-14-449 i jest
uprawniony do otrzymania faktur VAT.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
5. Faktura wystawiona przez wykonawcę powinna uwzględniać ceny jednostkowe poszczególnych
elementów przedmiotu umowy, ich ilość oraz ostateczną wartość sumaryczną, zgodnie
z ofertą wykonawcy.
6. Dopuszczane jest wystawianie faktur cząstkowych za poszczególne materiały, które obejmuje
umowa. Suma wartości faktur cząstkowych nie może przekroczyć kwoty określonej w §5 ust. 1
umowy.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
§7
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jakości wynosi 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Okres rękojmii za wady przedmiotu Umowy kończy się z upływem zgodnie z okresem
gwarancji.
3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnej reklamacji.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach:
a) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, w tym opóźnienie w wykonaniu zamówień jednostkowych- 3%
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

wynagrodzenia brutto należnego za każde zamówienie jednostkowe do umowy, za
każdy dzień opóźnienia;
b) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia Zamawiający może odstąpić
od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia w terminie
kolejnych 14 dni kalendarzowych od dat upływu wskazanego terminu dostawy. Odstąpienie
jest możliwe jedynie w okresie pozostawania w opóźnieniu tj. do dnia faktycznej dostawy
przedmiotu.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.
W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar
zastrzeżonych w ust.1 Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
Zastrzeżone w związku z prawem odstąpienia przez Zamawiającego kary umowne nie
wykluczają możliwości dochodzenia kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody zamawiającego, dokonać na osoby trzecie
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 491 k.c. w przypadku opóźnienia w
dostawie całości lub części przedmiotu zamówienia przekraczającej 7 dni zamawiający może
odstąpić od umowy w całości lub części bez wyznaczenia dodatkowego terminu do
spełnienia świadczenia. Prawo odstąpienia zrealizowane może być w terminie 30 dni od
dnia umówionego terminu dostawy.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wraz z załącznikami mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć:
1) zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostawy wymuszone okolicznościami
niedającymi się wcześniej przewidzieć;
2) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną niezależną od Wykonawcy
skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i
usług VAT;
4) zmiany spowodowane przez siłę wyższą, a zwłaszcza te dotyczące terminu realizacji
umowy. Za siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których
Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w
szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne
opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz
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zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i
inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy.
§ 10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu faktycznie
zrealizowanej części umowy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12
Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest właściwy dla
siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 15
Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia podpisania do 20.12.2017 roku.

§ 14
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) i podlega udostępnieniu i ponownemu
wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Zamawiający:

Wykonawca:
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