Załącznik Nr 7

Umowa - projekt
zawarta w dniu ………………. 2013 r.
pomiędzy
Muzeum Kinematografii
Plac Zwycięstwa 1
90-312 Łódź
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Kuźmickiego – Dyrektora Muzeum
2. Kazimierza Królikowskiego – Głównego Księgowego.
a
…………………………………………………,
mającym
swoją
………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

siedzibę

w

……………………………………………
zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu zapisy art. 39 Ustawy z dnia 28 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych pn. „Cyfryzacja kina Kinematograf w obiekcie Muzeum
Kinematografii, w Łodzi” - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Dostawy
kinowego sprzętu cyfrowego zgodnie ze standardami DCI i zestawu do projekcji
trójwymiarowej (3D) wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz
instruktażem obsługi urządzenia”. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży,
dostarczenia i przeszkolenia pracowników obsługi, a Zamawiający nabywa kinowy sprzęt
cyfrowy dla potrzeb kina Kinematograf w obiekcie Muzeum Kinematografii w Łodzi,
Plac Zwycięstwa 1.
2. Przedmiot ww. dostawy zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz ofertą przetargową Wykonawcy.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że opisany w § 1 kinowy sprzęt cyfrowy jest wolny od
jakichkolwiek wad prawnych i obciążony na rzecz osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że wartość niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 jest zgodna
z podaną w ofercie – załącznik nr 1 do SIWZ.
§ 3.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia 16 września
2013 r.
§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie zamówienie (sprzedaż, dostawa, instalacja
i zestrojenie sprzętu oraz przeszkolenie kinooperatorów) uwzględniające wszystkie składniki
określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
ustalono na kwotę: ………………..……….. zł brutto w tym ……. % podatku VAT
(słownie: ………………………………………………………………………………… zł.)
§ 5.
Obowiązki stron:
1. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy obiekt
kina Kinematograf do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zabezpieczy obiekt przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami
przejmując skutki finansowe z tego tytułu, zabezpieczy pod względem bhp miejsca
wykonania przedmiotu zamówienia oraz miejsce składowania materiałów – zgodnie
z przepisami i dokumentacją techniczną sprzętu.
§ 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczone będzie na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół końcowy
stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiającego.
3. Ustala się 21 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej doręczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
4. Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w Banku:
………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca upoważnia za swej strony do podpisania faktury niżej wymienione osoby:
- ………………………..
§ 7.
1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu
umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczym licząc od daty
rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:
a) protokół odbioru technicznego,
b) atesty na wbudowane materiały i urządzenia,
c) instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,
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d) gwarancje,
e) certyfikaty.
5. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu
odbioru.
§ 8.
 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel
określony w umowie. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji do usunięcia wad
fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru
oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy
w chwili odbioru.
 W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej i technicznej,
b) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawiania szkody wynikłej z opóźnienia
 O wykryciu wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
 Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na
7 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.
 Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
 Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji
serwisu tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady i usunięcie wynosi 24 godziny, tj. 2 dni
robocze licząc od daty zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia
części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.
 Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
 Wykryte wady usuwane będą w miejscu, w którym sprzęt kinowy jest używany, chyba że
będą inne uzasadnione przesłanki wskazujące na potrzebę usuwania wad poza miejscem
użytkowania sprzętu kinowego.
 W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania sprzętu,
koszt i odpowiedzialność za jego transport ponowi Wykonawca. Koszt
i odpowiedzialność ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego sprzętu przez
Zamawiającego do chwili odbioru przez Zamawiającego od wykonawcy sprzętu po
usunięciu wad.
 W przypadku braku możliwości usunięcia wad w terminie określonym w pkt. 6
niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy
o równoważnych parametrach w stosunku do zakupionego sprzęty. Czynność taka
zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
 Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
 Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat licząc od
daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla urządzeń zgodnie
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z okresem gwarancji określonym przez dostawcę lub producenta lecz nie mniej niż 12
miesięcy licząc od daty ich przekazania do eksploatacji.
 Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji rozpoczyna
się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności
odbiorczych przedmioty umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli
Zamawiający przed odbiorem przyjął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po
upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji, rozpoczyna się w dniu
przyjęcia przedmiotu do eksploatacji.
 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie
terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym
przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
 Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
§ 9.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy.
§ 10.
Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy
Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§ 11.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu
przedmiotu zamówienia objętego umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ujętego w §
4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
ujętego w § 4 pkt.1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
§ 12.
1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury należnych kar umownych
wymienionych w § 9 i w § 11 z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia.
2. W sytuacji gdy przewidziane kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 13.
W przypadku gdy kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom przysługuje
prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 14.
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1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym
zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.
§ 15.
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.
§ 16.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
§ 17.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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