01/P/IKM/2018

ZAŁĄCZNIK NR 7
WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA NR ...................
ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: 01/P/IKM/2018
w dniu ............................. 2018 roku w Gdańsku pomiędzy:
Instytutem Kultury Miejskiej - samorządową instytucją kultury z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP: 5833123864, REGON: 221188030, zwaną w dalszej treści umowy
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
- ...................................................................................
a
.......................................................................... z siedzibą w ...................................................
(wpisaną do ........................... prowadzonego przez .............................. pod
numerem ............................................), NIP: .............................., REGON: ......................., zwaną w
dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
- ...................................................................................
o następującej treści:
§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu
nieograniczonego nr 01/P/IKM/18 dla Części nr ...... postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych mebli/wyposażenia
wnętrz w postaci ………………………..……… (Kod CPV: ……………………) wraz z wniesieniem,
montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z
dostarczonych mebli/wyposażenia, ich obsługi i konserwacji, zgodnie z ofertą przetargową
Wykonawcy - Formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
Specyfikacją mebli i wyposażenia wnętrz (wg STWIOR), stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi odpowiednie opakowanie mebli/wyposażenia wnętrz, ich
transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gdańska przy ul. Targ Rakowy,
ubezpieczenie w czasie dostawy, wniesienie, montaż i zapewnienie serwisu gwarancyjnego w
okresie gwarancji.
3. Meble/wyposażenie wnętrz, b ę d ą c e p rz e d mi o t e m d o s t a w y z wszystkimi wymaganymi
elementami/akcesoriami winny być fabrycznie nowe, kompletne, nie będące produktami
powystawowymi, w stanie umożliwiającym ich użytkowanie do przeznaczonego celu, winny
posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje, świadectwa i
odpowiednie zgłoszenia/powiadomienia, o ile wymagane są przez przepisy prawa.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w
tym również nie jest obciążony ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych
na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w
związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie
stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.
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§3
Za wykonanie przedmiotu Umowy (Część nr …........) ustala się łączne, ryczałtowe wynagrodzenie
Wykonawcy w kwocie: n e t t o ……………… PLN (słownie: ……….......…………........................
……….), co po po wi ększen iu o na leżny p odat ek VAT (........% ) stano wi kwotę
brutto: ............................ PLN (słownie: …………………........................……….). Wynagrodzenie.
Wykonawcy jest zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy - Formularzem Oferty, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania umowy w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy tj. brutto ................... PLN (słownie: .....................................................)
na podstawie faktury proforma lub faktury VAT zaliczka w terminie 7 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym
między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z
rozładunkiem i wniesieniem, ceł, opłat granicznych, instalacji (w tym montażu, wniesienia,
konfiguracji), przekazania instrukcji montażu i korzystania i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego, przeszkolenia
personelu Zamawiającego, łącznie ze wszystkimi ewentualnymi kosztami udzielenia gwarancji, a
także uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marże.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§4
1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie końcowy Protokół zdawczoodbiorczy podpisany po dokonanej dostawie i wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, w tym
zainstalowaniu mebli/wyposażenia, przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w korzystaniu z
nich, a także dostarczeniu Zamawiającemu wymaganych zezwoleń, dopuszczeń, certyfikatów i
instrukcji obsługi, stwierdzający odbiór całości przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.
2. Z am aw i aj ą cy d o k o n a p ł a t n o śc i n a n a st ę p u j ą cy r a c h u n e k b a n k o w y W y ko n a wc y
……………………………… – w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
po dokonanej dostawie.
3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowej na podstawie częściowego Protokołu
zdawczo-odbiorczy podpisany po dokonanej dostawie i wykonaniu części przedmiotu zamówienia, w
tym zainstalowaniu sprzętu mebli/wyposażenia objętego daną dostawą częściową. Płatność
częściowa będzie oparta o wartość sprzętu mebli/wyposażenia objętego daną dostawą częściową.
Dokonanie płatności częściowej wymaga uprzedniego ustalenia wielkości, zasad i terminu dostawy
częściowej z Zamawiającym
4. Strony zgodnie stanowią, iż terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następującym terminie 7 tygodni
(49 dni kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy.
Terminem realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania końcowego Protokołu zdawczoodbiorczego stwierdzającego odbiór całości przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, po
dokonanej dostawie i wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, w tym zainstalowaniu
mebli/wyposażenia, przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w korzystaniu z nich, a także
dostarczeniu Zamawiającemu wymaganych zezwoleń, dopuszczeń, certyfikatów i instrukcji obsługi.
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 15:00 w dzień roboczy.
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o dokładnym terminie dostarczenia
przedmiotu niniejszej umowy oraz jego instalacji z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

§6
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …..........................
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………………… (tel.: ……………….., fax: …………………., mail: ……………………………….).
2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących
umowy jest …………………………………….. ( tel.: ………, fax: ………, mail: ……….) .
3. Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć w każdym etapie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w montażu mebli/wyposażenia, celem weryfikacji wywiązywania się przez
Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§7
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletny i sprawny przedmiot umowy
zgodnie ze swoją Ofertą i Specyfikacją mebli i wyposażenia wnętrz (wg STWIOR), stanowiącymi
integralną część niniejszej umowy.
Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu umowy stanowią własność
Wykonawcy i winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązuje się do
ich niezwłocznego usuwania z terenu Zamawiającego. Wykonawca zapewni porządek w
pomieszczeniach, w których dokonał instalacji przedmiotu umowy, po wykonaniu instalacji i wydaniu
mebli/wyposażenia Zamawiającemu.
Za wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas transportu, instalacji oraz wykonywania
innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie siedziby Zamawiającego
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku powstania szkody zostanie ona potwierdzona
protokołem podpisanym przez strony. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia
szkód w pełnym zakresie.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia mebli/wyposażenia przechodzi na Zamawiającego z
chwilą podpisania Protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do dostawy specyfikacji wszystkich elementów
mebli/wyposażenia oraz akcesoriów wchodzących w zakres niniejszej umowy w celu sprawdzenia
kompletności dostawy.
Po dostarczeniu mebli/wyposażenia Wykonawca dokona jego montażu/instalacji oraz sprawdzi jego
działanie oraz przekaże Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania bez dodatkowych
inwestycji lub zakupów.
Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą przy realizacji niniejszej
umowy, w szczególności poprzez umożliwienie mu dostępu do pomieszczeń w swojej siedzibie w
terminie dostarczenia mebli/wyposażenia.

§8
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty, sporządzone w języku polskim, odnoszące się do przedmiotu umowy lub jego elementów:
1) instrukcje obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicz nej;
2) oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancji),
3) niezbędne zezwolenia, poświadczenia, certyfikaty dopuszczające dany sprzęt do użytkowania.
2. Przekazanie do użytku gotowego do pracy przedmiotu umowy wraz z kompletem wyżej opisanych
dokumentów zostanie stwierdzone w protokołem zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy.
§9
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni szkolenie dla wskazanego przez Zamawiającego
personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu
umowy, potwierdzone protokołem szkolenia stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy.
2. Termin szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym.
3. Koszty związane z organizacją i wykonaniem szkolenia ponosi Wykonawca.
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§ 10
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wraz z jego akcesoriami/dodatkowym wyposażeniem na okres 24 miesięcy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgło szony przedmiot umowy lub jego elementy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu nieograniczony dostęp do zgłaszania
awarii/usterek/wad: pocztą elektroniczną lub telefonicznie (potwierdzone następnie pocztą elektroniczną) zgodnie z danymi kontaktowymi serwisu wskazanymi w treści Oferty Wykonawcy.
W okresie i zakresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich niesprawnych lub uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie korzystania, a nie stanowią wyniku normalnego zużycia przedmiotu umowy, jak również inne koszty związane z naprawą lub wymianą (w tym koszty dojazdu, itp.).
Wydłużenie czasu podjęcia przez serwis naprawy, po zgłoszeniu usterki lub awarii, możliwe jest w
przypadku umotywowanych przesłanek związanych ze zdarzeniami losowymi (powódź, pożar, huragan itp.), za pisemną zgodą Zamawiającego.
W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego mebla lub elementu wyposażenia
wnętrz, szczególnie wpływającej na jego wygląd lub możliwości korzystania z danego elementu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe oraz niezgodne z dostarczoną
instrukcją użytkowanie mebli/wyposażenia.
Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy mebli/wyposażenia w terminach umownych lub odpowiedniej wymiany ich elementów i nie dostarczy Zamawiającemu uszkodzonego lub zniszczonego elementu wyposażenia zgodnie z umową, powodując, że Zamawiający nie będzie mógł korzystać z
danego mebla/wyposażenia, to Zamawiający ma prawo polecić dokonanie naprawy lub wymiany
osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
Przekazany Zamawiającemu dokument gwarancyjny nie może zawierać oświadczenia gwarancyjnego mniej korzystnego od postanowień niniejszej umowy.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 11
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:
1) w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy uważa się także dostarczenie
mebli/wyposażenia wadliwego lub niedokonanie montażu dostarczonych mebli/wyposażenia
wnętrz – do czasu możliwości rozpoczęcia korzystania z niego po usunięciu wad, dostarczeniu
towaru niewadliwego lub wykonaniu poprawnego montażu;
2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% ceny brutto danego mebla/wyposażenia za każdy dzień opóźnienia;
3) w wysokości 1 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych mebli/wyposażenia po wyznaczeniu
dodatkowego siedmiodniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia
naprawy lub wymiany na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona
za każdy taki przypadek odrębnie,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności związanych z niewykonaniem przedmiotu umowy – niedostarczeniem mebli/wyposażenia wnętrz albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących
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Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny brutto,
określonej w § 3 ust. 1 umowy.

1.

2.

3.
4.

§ 12
W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia
dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganymi lub oferowanymi parametrami lub wadliwie wykonanego montażu/instalacji i nieusunięcia
naruszeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę wykonania umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy o ponad 21 dni, a
także w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy wolnego od wad
lub odmowy ich usunięcia bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystąpiły
przesłanki ich naliczenia.

§ 13
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych przekazanych mu lub
udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz..U.
z 2018 r., poz. 1000).
2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

1.

2.

3.

4.

§ 14
Zamawiający na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informuje, że Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych
do zidentyfikowania osób fizycznych ujawnionych przez Wykonawcę jest Zamawiający - Instytut
Kultury Miejskiej – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, adres korespondencyjny
wskazany na wstępie niniejszej umowy, adres kontaktowy email: iodo@ikm.gda.pl.
Dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane przez Zamawiającego
w celu wykonania niniejszej umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane przez Zamawiającego przez
okres realizacji niniejszej umowy a następnie przez okres wymagany do rozliczenia wynagrodzenia
z tytułu umowy. Po tym okresie dane osobowe ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane
przez Zamawiającego wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i
cywilnych.
Osoby, których dane osobowe zostaną ujawnione przez Wykonawcę mają prawo dostępu do treści
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swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów
Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę nie będą przekazywane do państwa trzeciego
(poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast mogą być udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Zamawiającego (o ile przedmiot umowy dotyczy takiego projektu), podmiotom świadczącym obsługę prawną Zamawiającego, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Zamawiającego operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
6. Osoby, których dane osobowe zostaną ujawnione przez Wykonawcę mają prawo wniesienia skargi
do organu nadzoru gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
§ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią następujące warunki zmiany umowy w wypadku, gdy:
a) zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego
czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy – w przypadku wystąpienia
potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby,
b) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności
prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia,
które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
d) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
e) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z
realizacją przedmiotu umowy,
f) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego – w przypadku,
kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla
fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową i
pozostałymi warunkami SIWZ,
g) zmiany podwykonawcy na innego lub rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji
umowy w sytuacji gdy wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako
podmiot, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Wykonawca w tej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż
wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przy czym wszystkie zmiany w umowie zostaną potwierdzone aneksem w formie pisemnej.
§ 16
1. Wykonawca jest zobowiązany do niedokonywania przelewu wierzytelności wobec Zamawiającego
wynikających z realizacji niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody.
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2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji,
a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
§ 17
Integralną część umowy stanowią:
1. Załącznik numer 1 – Formularz Oferty
2. Załącznik numer 2 – Specyfikacja mebli i wyposażenia wnętrz (wg STWIOR)
3. Załącznik numer 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy
4. Załącznik numer 4 - Protokół szkolenia
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy

Gdańsk, dnia …………….r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
(do umowy nr ……………………….…………... z dnia ………………………….)
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Kultury Miejskiej - samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk,
w imieniu którego odbioru dokonują:
………………………………………………………………………………………………………………
Imię,

Nazwisko

stanowisko

………………………………………………………………………………………………………………
Imię,

Nazwisko

stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu którego przekazuje:
………………………………………………………………………………………………………………
Imię

Nazwisko

stanowisko

następujące meble/elementy wyposażenia wnętrz:
L.p.

Nazwa

Typ / Model

Nr w zestawieniu
produktowym i
specyfikacji

Ilość

1
2
3
4
5
2.
1)
2)
3)
4)

ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi urządzeniami:
instrukcję obsługi w języku polskim (1 kpl w wersji papierowej / 1 szt w wersji elektronicznej)
oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancji),
niezbędne zezwolenia, poświadczenia, certyfikaty dopuszczające dany sprzęt do użytkowania.
inne: ……………………………………….
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3.
1)
2)
3)

ZAMAWIAJĄCY potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:
montaż /instalacja mebli/wyposażenia,
przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i zasad eksploatacji i konserwacji dostarczonych
mebli /urządzeń
inne: ……………………………………………………………………………………………..
Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….. miesięcy licząc od dnia podpisania
niniejszego protokołu, tj. do dnia ………………………………………………………………………….
……………
Uwagi i zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do umowy

Gdańsk, dnia …………….r.
PROTOKÓŁ SZKOLENIA

(do umowy nr ……………………….…………... z dnia ………………………….)
Miejsce szkolenia: …………………………………………………………………………………..…
Termin szkolenia : ………………………………….……….
Czynności objęte szkoleniem:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
Lista uczestników szkolenia:
1)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

2)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

3)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

4)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

5)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

6)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

7)

……………………………………………… podpis: ………………………………………………

Prowadzący szkolenie (czytelny podpis)
…………………………………………………………..
Uwagi i zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
WYKONAWCA
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