Znak sprawy ZP/TP-9/231/2013

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA - wzór
zawarta w dniu ………. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:
Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
wpisanym do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/2/99, NIP 525-000-97-66, REGON
000278362, zwanym dalej „Teatrem” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Andrzeja Seweryna - Dyrektora Naczelnego
Małgorzatę Murawską – Główną Księgową
a
…………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………..

1.

2.
3.

4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej
oferty Wykonawcy z dnia …………….. 2013 roku, złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/TP-9/231/2013 na „Druk monografii
Arnolda Szyfmana pt. Arnold Szyfman. Portret dyrektora w labiryncie teatru.”,
zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2012, poz. 1271, z późniejszymi zmianami).
Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków wykonania udzielanego
przez Zamawiającego zamówienia na usługę druku i oprawy, wraz z dostawą do siedziby
Teatru, na koszt i transportem Wykonawcy egzemplarzy albumu okolicznościowego
upamiętniającego 100-lecie istnienia Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
§2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, uprawnienia, doświadczenie i środki
materialne, urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do jego
wykonania z zachowaniem należytej staranności.
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§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie
21 (dwudziestu jeden) dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletu
ostatecznych plików elektronicznych do drukarni.
§4
ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Sporządzenie materiałów do druku w gotowej formie elektronicznej z zachowaniem
parametrów zapisu elektronicznego, umożliwiającego wprowadzenie tego zapisu
do systemu elektronicznego Wykonawcy;
b) Przekazanie Wykonawcy ostatecznych plików elektronicznych na adres ftp
albo na nośniku danych, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
c) Zapewnienie Wykonawcy konsultacji w trakcie realizacji zamówienia, na jego
wniosek – ze strony autora projektu przedmiotu niniejszej umowy lub uprawnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z otrzymaną dokumentacją
do zamówienia i wskazaniami Zamawiającego oraz osoby pełniącej obowiązki
nadzoru autorskiego.
b) W przypadku, gdyby wskazania osoby pełniącej obowiązki nadzoru autorskiego
spowodować miały znaczne zmiany w projekcie przedmiotu niniejszej umowy,
albo miałyby one wpływ na termin wykonania, Wykonawca jest zobowiązany
uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zastosowanie się do takich
wskazówek.
c) Zachowanie – ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia i jego
znaczenie dla upowszechniania kultury – wysokiego poziomu artystycznego
oraz profesjonalizmu w kwestiach technicznych produkcji.
§5
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W celu realizacji powyższego uprawnienia, Wykonawca - na pisemne
wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji co do stanu zaawansowania wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i dopuści przedstawiciela Zamawiającego do kontroli
sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
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§6
ODBIÓR ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot umowy własnym transportem do siedziby
Zamawiającego, za pisemnym potwierdzeniem dostarczenia. Zamawiający dokona
sprawdzenia ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni
od daty jego dostarczenia, z której to czynności zostanie sporządzony protokół, o którym
mowa w § 7 ust. 3. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostawy,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę elektronicznie i pisemnie oraz zażąda:
a) dostarczenia brakujących egzemplarzy,
b) wymiany egzemplarzy wadliwych na wolne od wad
we wskazanym terminie.
2. Niedostarczenie brakujących egzemplarzy lub niewymienienie wadliwych egzemplarzy
na wolne od wad we wskazanym terminie uznane będzie za nienależyte wykonanie
umowy i obciążone karą umowną, zgodnie z § 8.
§7
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ………………….. złotych brutto (słownie brutto:
………………………………………..), w tym ……………… złotych podatku VAT,
zwane w dalszej części niniejszej umowy Wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie to jest zgodne z wynagrodzeniem wskazanym w złożonej ofercie
Wykonawcy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty związane z czynnościami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie ulegnie podwyższeniu
z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia
przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT – przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Teatr protokół odbioru,
potwierdzający ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu niniejszej umowy.
§8
NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy poprzez zapłatę kar umownych:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
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b.

w przypadku stwierdzenia wad fizycznych egzemplarzy przedmiotu umowy
lub dostarczenie mniejszej ich ilości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
wskazanego w § 7 ust. 1, za każdy wadliwy lub niedostarczony egzemplarz
przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 2.
c. za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Zapłacenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b) nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zakończenia prac oraz prawidłowego wykonania innych
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§9
OSOBY UPRAWNIONE DO WZAJEMNYCH KONTAKTÓW
1. Osobą/ osobami odpowiedzialną/ odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego
za nadzór nad wykonywaniem niniejszej umowy jest/ są …………………………………..
2. Osobą/ osobami odpowiedzialną/ odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy
za nadzór nad wykonywaniem niniejszej umowy jest/ są .…………………………………
3. Zmiana wskazanych w niniejszej umowie danych adresowych lub numerów faksów, osób
odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy
i może być dokonywana przez stronę, której dotyczy, ponadto staje się skuteczna wobec
drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy, strony będą
rozstrzygać polubownie, a po wyczerpaniu tej możliwości, rozstrzygać je będą
przed sądem powszechnym - właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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