Załącznik nr 4
UMOWA
NR ………………………….
- projektzawarta w dniu …………………………., w Śmiglu pomiędzy:
Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP 698-172-24-62,
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Adamczak – Burmistrza Śmigla
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie:
Piotra Szmytkowskiego – Skarbnika Gminy Śmigiel
a
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowany/-ą przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym/-ą w treści umowy Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64 – 030 Śmigiel, jedną
sztukę fortepianu marki ................. model ............. w kolorze czarnym zgodnie
z

ofertą

Wykonawcy

zamówienia publicznego

złożoną
stanowiącą

w

postępowaniu
załącznik

do

o

udzielenie

umowy

oraz

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym o cenę.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby
Centrum Kultury w Śmiglu - Śmigiel, ul. Kościuszki 20) transportem własnym
fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie
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wcześniejszego niż w 2016 roku) instrumentu muzycznego klawiszowego –
fortepianu akustycznego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - instrument, o parametrach nie
gorszych niż n/w:
a) kolor czarny, wysoki połysk, lakierowany wielowarstwowo
b) długość minimum 151 cm,
c) szerokość minimum 146 cm,
d) wysokość minimum 99 cm,
e) waga minimum 261 kg,
f) minimum 88 klawiszy, wykonanych z litego świerku,
g) 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto),
h) płyta rezonansowa oraz żebra wykonane z świerku,
i) rama wykonana z żeliwa, piaskowana, lakierowana,
j) mechanizm o tradycyjnej konstrukcji bez elementów plastikowych i tworzyw
sztucznych oraz niskiej jakości podzespołów,
k) stół klawiaturowy wykonany z drewna buku i świerku
l) rama klawiaturowa wykonana ze świerku lub buku,
m) kołki strojeniowe - stalowy niklowany o drobnym zwoju gwintu,
n) strojnica wykonana z drewna buku lub klonu
o) popychacze klonowe, grabowe lub bukowe,
p) belki szkieletowe wykonane z świerku rozłożone promieniście,
q) struny w rejestrze basowym owinięte drutem z miedzi,
r) belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku
s) białe klawisze pokryte żywicą akrylową lub imitacją kości słoniowej, polerowane
lub zmatowione,
t) czarne klawisze pokryte żywicą fenolową lub wykonane z kompozytu drewna
hebanowego lub z hebanu,
u) młotki – wykonane z najwyższej jakości kaszmiru wielowarstwowego, rdzeń
klonowy, mahoniowy lub orzechowy, najwyższej jakości filc,
v) tłumik - główki z litego drewna, - najwyższej jakości filc,
w) mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury,
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x) pedały i drążki pedałowe wykonane z mosiądzu,
y) minimum 3 możliwości ustawienia pulpitu,
z) minimum 2 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu,
aa) zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury,
bb)nogi wyposażone w mosiężne rolki transportowe z hamulcami,
cc) w komplecie pokrowiec w kolorze czarnym dopasowany do instrumentu
dd)w komplecie profesjonalna ława fortepianowa w kolorze czarnym, siedzisko
pokryte skórą, regulowana wysokość siedziska,
3) Za równoważny instrument w stosunku do wskazanego Zamawiający uzna taki
oferowany przez Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym,
wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny
do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem:
a) artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak
wykonany instrument, który umożliwia na etapie jego eksploatacji osiągnięcie
zakładanych

walorów

artystycznych

w

trakcie

wykonywania

utworów

muzycznych,
b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument,
który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie
co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument.
Uwagi:
a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem
na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) W

przypadku

złożenia

oferty

zawierającej

zastosowanie

rozwiązań

równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z
systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
4) Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu z intonacją
instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym
3

przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Centrum Kultury w Śmiglu - Śmigiel,
ul. Kościuszki 20.
3. Przedmiot umowy opisany w ust. 1 i ust. 2 stanowi jednorazowy przedmiot
odbioru przez Zamawiającego.
4. Przeniesienie prawa własności przedmiotu dostawy opisanego w ust. 1 i ust. 2
na Zamawiającego nastąpi z chwilą sporządzenia protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń.
§2
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
2. Specyfikacja techniczna fortepianu – Załącznik nr 2.
3. Zapytanie ofertowe – Załącznik nr 3.
§3
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z ofertą.
§4
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych środków transportu.
§5
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 14.12.2018 r.
§6
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów
prawa i ustalonych zwyczajów.
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§7
1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionej
faktury

na

kwotę

netto

………………

(słownie:

…………………………………………………….) powiększoną o podatek VAT,
co

stanowi

kwotę

brutto .................................... zł (słownie:

..............................................................................).
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał
protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzony bez zastrzeżeń przez
Strony niniejszej umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Wynagrodzenie ma charakter stały (wynagrodzenie ryczałtowe), nie ulegnie
podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w szczególności koszty transportu, wniesienia, ustawienia i strojenia
przedmiotu umowy, chyba że Strony w umowie postanowią inaczej.
§8
1. Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 i ust.
2 będzie przedmiotem odbioru przez Zamawiającego.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie
spisany protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
3. Od momentu odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo
- odbiorczym ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy przechodzi na
Zamawiającego.
§9
Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady
Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do
prawidłowego wykonania umowy poprzez dostarczenie przedmiotu umowy bez wad
lub usunięcia wad nie później niż w terminie 7 dni.
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§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
60 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji.
2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu dostawy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi obowiązany jest do
przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji.
3. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację
w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana
będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od
zgłoszenia usterki lub wady przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia
wyznaczonego terminu usunięcia wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany
będzie do dostawy na czas usuwania wady lub usterki fortepianu wolnego od
wad o klasie nie gorszej niż przedmiot umowy albo wymiany przedmiotu umowy
na fabrycznie nowy.
5. W przypadkach określonych w punkcie 4, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu
odpowiednio:
a) w przypadku naprawy instrumentu: o okres wykonywania naprawy;
b) w przypadku dokonania wymiany: o okres gwarancji.
§ 11.
Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
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określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1.
2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości
ustawowej za każdy dzień zwłoki.
3. Roszczenia

o

zapłatę

należnych

kar

umownych

nie

będą

pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 10 dni od upływu
terminu ustalonego w § 5, Zamawiający może odstąpić od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu. W tym przypadku Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 7 ust. 1.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo
zwiększenia zakresu świadczenia.
3. Zmiana

umowy

powodująca

zmniejszenie

zakresu

świadczenia

jest

dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego
zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się
zbędne.
4. Zmiana

umowy

powodująca

zwiększenie

zakresu

świadczenia

jest

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne

wykonanie

dodatkowych

prac

nieobjętych

dotychczas

tym

zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia
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okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:
a.

tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie
kosztów dla beneficjenta lub

b.

danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez
wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w
całości.

5. Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach:
1) zmiany

czasu

niezbędnego

do

ukończenia

realizacji

zamówienia

spowodowanego przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz
Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością wykonania dostawy w umownym
terminie. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, termin ukończenia
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT – w takim przypadku obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej
zmianie podatku.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to
zgodę.
§ 13
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 wykonania części umowy.
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§ 14
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

zastosowanie

mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują
się przede wszystkim załatwić w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia
porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.
§ 16
Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

W Y K O N A W CA
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