Projekt pn.: „Modernizacja Kina Renesans w Rykach” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postępowania: 1730/2019)

Umowa
Nr ………
zawarta dnia ............................... r. w Rykach, pomiędzy:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach
z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 11, 08-500 Ryki
REGON ........................., NIP ......................................
reprezentowanym przez:
...................................... – Dyrektora MGCK
przy kontrasygnacie
...................................... – Głównego Księgowego MGCK
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul.
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………………..,
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

1
2
3

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent
spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Projekt pn.: „Modernizacja Kina Renesans w Rykach” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”, który jest
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet
Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod
nazwą: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Modernizacja
Kina Renesans w Rykach”
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Opracowanie Projektu Aranżacji Wnętrz sali widowiskowej kina Renesans
wraz z elementami akustyki.
2) Demontaż istniejących starych okładzin ścian za ekranem oraz demontaż
pozostałych okładzin z boazerii drewnianej i przekazaniu materiałów
porozbiórkowych do utylizacji/recyklingu przez wyspecjalizowaną, lokalną
firmę.
3) Wykonanie na ścianach w części górnej: ustroi akustycznych w formie
napinanych tkanin z wypełnieniem wełną mineralna. W części dolnej: ustroi
akustycznych – w formie okładzin ściennych - pasa Lamperie do wysokości
120cm-150cm, wykończonego warstwami: wykładziny welurowej naklejonej
na podbudowie z płyty OSB lub płyty gips karton na konstrukcji drewnianej.
4) W części dolnej pasa Lamperie uwzględnić montaż paneli maskujących wnęki
grzejnikowe i grzejniki. Wymiary panela maskującego muszą uwzględniać
pozostawienie szczelin poniżej i nad panelem w taki sposób, aby umożliwić
swobodną cyrkulację przepływu ciepłego powietrza wokół grzejników a w
dalszej kolejności przekazanie ciepła do wnętrza sali kinowej.
5) Wykonaniu okładziny z czarnej wełny mineralnej na ścianie za-ekranowej i
wykończeniu wnęki drzwiowej w ścianie za-ekranowej wykładziną analogicznie jak na pasie Lamperie ustroi akustycznych ścian.
6) Dostawa i montaż okienka projekcyjnego w ramie metalowej lub aluminiowej,
wyposażonego w szybę ze szkła bezbarwnego. Okienko powinno być
akustycznie -szczelne osadzone w murze pod kątem z nachyleniem do 10°.
Klasa EI – bez wymagań
7) Wykonanie obudowy starej balustrady oddzielającej górną część audytorium
od fosy wejściowej do sali widowiskowej. Obudowa balustrady winna być
obłożona tym samym materiałem co dolny pas Lamperie- ściennych ustroi
akustycznych na podbudowie z OSB lub płyt gips-karton. Pozioma część
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3.
4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.
5.

balustrady powinna być wykończone twardym elementem z MDF lub
podobnym z płyty meblowej fornirowanej.
8) Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie: oprzewodowania
zakończonego gniazdami do podłączenia oświetlenia scenicznego wraz ze
sterowaniem
i
programowaniem
tegoż
oświetlenia.
Wykonania
oprzewodowania do gniazd porządkowych na ścianach przy podłodze.
9) Dostawa i montaż 2 wież/sztankietów do zamocowania w przyszłości
reflektorów scenicznych.
Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku
Nr 1 do SIWZ.
Wszystkie urządzenia i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z
dokumentacji technicznej.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
przedmiot zamówienia i przenieść prawo własności na Zamawiającego. Wykonawca
zapewni transport wszystkich części zamówienia oraz jego rozładunek osobistym
staraniem i na koszt własny, a następnie dokona montażu w Kinie Renesans w
Rykach ul. Warszawskiej 25.
Dostawa i montaż odbędzie się w terminach i godzinach ustalonych z
Zamawiającym.
Po dostawie i montażu Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę
pierwszego uruchomienia wszystkich systemów składających się na odbiór
przedmiotu zamówienia.
§2
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że zakres dostaw przedmiotu umowy nie budzi jego
wątpliwości oraz wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu
oraz treści przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z topografią oraz stanem technicznym
pomieszczeń i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, które mogłyby
uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że usługi objęte przedmiotem Umowy
wykonywać będzie z należytą starannością , określoną w art. 355 § 2 Kodeksu
Cywilnego uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie
działalności.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone Wyposażenie będzie fabrycznie nowe, w
oryginalnych opakowaniach oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wraz z dostarczonym Wyposażeniem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
karty katalogowe potwierdzające zgodność produktu z wymaganiami
Zamawiającego opisanymi w OPZ, deklaracje zgodności/certyfikaty CE oraz
instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji w języku polskim.
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6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących
elementów Wyposażenia oraz ich funkcjonalności oraz dostarczenia instrukcji
obsługi systemu w języku polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej (PDF).
7. Przed montażem lub instalacją Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonych
elementów Wyposażenia pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w OPZ
oraz pod względem ilościowym i jakościowym.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności elementów Wyposażenia z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w OPZ lub w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wad
lub niesprawności elementów Wyposażenia Zamawiający odmówi przyjęcia
elementów Wyposażenia.
9. Przyjęcie elementów Wyposażenia przez Zamawiającego nie zwalania Wykonawcy z
obowiązku wymiany elementów Wyposażenia na zgodne z wymaganiami
Zamawiającego oraz wolne od wad lub uszkodzeń jeżeli takie zostaną stwierdzone
na etapie montażu i instalacji lub jego uruchomienia.
10. Wykonawca zapewnia, że elementy Wyposażenia, użyte materiały, wykonywane
prace i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i
normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.
11. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępu prac związanych z wykonaniem
Przedmiotu Zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany do przedstawienia raportu z postępu prac.
12. Wykonawca będzie stosował się do uzasadnionych poleceń i instrukcji
Zamawiającego lub jego przedstawicieli związanych z wykonaniem Przedmiotu
Umowy.
13. Wykonawca niniejszym oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie
zawodowe, kwalifikacje i dysponuje zasobami, technicznymi, osobowymi i
materiałowymi oraz posiada zdolność finansową niezbędną do prawidłowej i
terminowej realizacji przedmiotu umowy.
14. Wykonawca oświadcza że przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego w zakresie p. poż. i BHP.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich,
patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań,
sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji Przedmiotu
Umowy. W przypadku zgłoszenie roszczeń osób trzecich wobec Zamawiającego w
związku z naruszeniem praw autorskich, patentowych lub znaków ochronnych
Wykonawca zobowiązuje się w sposób jak najszerszy dozwolony przez przepisy
prawa zwolnić Zamawiającego z takiej odpowiedzialności, a w przypadku obciążenia
Zamawiającego karami lub nałożeniem odszkodowania zobowiązuje się przystąpić
do długu lub pokryć koszty takich kar lub odszkodowań uiszczonych przez
Zamawiającego.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu
Zamawiającego lub w mieniu powierzonym Zamawiającemu nie będącym jego
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własnością, powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy
lub osób za działania których ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
17. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i
zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

§3
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 45
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy wykonawca przedstawi do akceptacji
zamawiającego projekt aranżacji wnętrz sali widowiskowej obejmujący część
opisową oraz graficzną zawierający informacje o rozmieszczeniu, kolorystyce oraz
uwarunkowaniach technicznych wszystkich elementów wskazanych w § 1 ust, 2
umowy.
Rozpoczęcie wykonywania prac wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez
zamawiającego projektu o którym mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi zamawiającego do projektu o
którym mowa w ust. 2 podczas realizacji prac.
§4
Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo powierzyć realizację części Przedmiotu Zamówienia
podwykonawcom.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, o zamiarze wykonania
część Przedmiotu Zamówienia przez podwykonawcę, wskazując nazwę, adres i dane
kontaktowe podwykonawcy oraz zakres powierzonego zakresu prac.
W przypadku gdy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
polegał na zasobach innego podmiotu w zakresie dotyczącym kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia to taki podmiot zrealizuje usługi, do realizacji
których takie zdolności są wymagane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył
wykonanie części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podwykonawcy.
§5
Odbiór przedmiotu umowy
Po zgodnym z umową zakończeniu wykonania Przedmiotu Zamówienia Strony
sporządzą protokół odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia oraz
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przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego („Protokół Odbioru 4
Końcowego”). Protokół odbioru podpisany bez obie strony (według wzoru
określonego w załączniku nr. 4 do Umowy), będzie stanowił podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli lub wizytacji w zakresie stopnia zaawansowania przedmiotu umowy, na
każdym etapie jego realizacji.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

§6
Wynagrodzenie oraz płatności
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: netto:……………………………………….. podatek
VAT: …………………………… brutto: ………………………………………
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane w
Specyfikacji Istotnym Warunków Zamówienia.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT na dostawy objęte przedmiotem
zamówienia, zmiana stawki w umowie następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę. Ceny/wartości netto pozostają bez zmian. Zmienia
się stosownie do tego cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. W takim
przypadku istnieje konieczność sporządzenia aneksu.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się fakturą
końcową, po wykonaniu i odebraniu bez uwag, przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego całego zadania.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne Wykonawcy na
podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od
wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności, wynikających z realizacji
niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów lub osób trzecich.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji
niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki
(NIP: 5060081358).
Wykonawca
ma
prawo
skorzystania
z
możliwości
przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towarów i usług.
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10. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm
podzielonej płatności”.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

5.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania
Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do
wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z
potwierdzeniem opłacenia składki.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za
wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku
działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na
sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§8
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni, jeżeli opóźnienie
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Zamówienia przekroczy 5 dni.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy również w przypadku, gdy Wykonawca
nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie oraz pomimo wezwania do
usunięcia naruszeń nie usunie uchybień. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o możliwości odstąpienia od
Umowy.
Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Kary umowne
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1. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę, a Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a. w przypadku nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia – w wysokości
1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
b. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy– w wysokości 30% wartości umowy określonej w § 6 ust.
1,
c. za nieusunięcie lub nienależyte usunięcie Wad lub nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie zaległych dostaw, określonych w Protokole odbioru
końcowego lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w terminie
określonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,1% wartości umowy
określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
d. za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z
Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszenia zasad
ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 za
każde naruszenie,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca zobowiązuje się uiścić należność z tytułu kary umownej w terminie 7
dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej. Zamawiający ma prawo do
potrąceń kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zrealizowania dostawy lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez
autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego wyposażenia lub
autoryzowany serwis wykonawcy na zasadach określonych poniżej.
2. Gwarancja na wyposażenie, określona w ust. 1 zostanie udzielona na okres …………..
(………………………) miesięcy4 od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag i
świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami:
1) Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania wyposażenia w
obecności przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 7),
2) Naprawy gwarancyjne będą świadczone w dni robocze od godziny 7.30 do
15.30,

4

Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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3) Zgłoszenia awarii wyposażenia będą dokonywane telefoniczne na numer (….)
………….………,. lub elektronicznie na adres: …………….,
4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii wyposażenia,
Wykonawca rozpocznie czynności, o których mowa w pkt 5) w ciągu
maksimum jednego dnia roboczego, licząc od momentu otrzymania
zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 15.30, czas
reakcji liczy się od godziny 7.30 następnego dnia roboczego,
5) Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie
zgłoszonej
awarii
potwierdzonej
protokołem
podpisanym
przez
Zamawiającego. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania
wyposażenia,
6) W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych
Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania wyposażenia,
7) Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca
odbierze wyposażenie i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną
odpowiedzialność,
8) Czas skutecznej naprawy wyposażenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych
licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,
9) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy,
określonego w pkt. 8) powyżej, Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje
wyposażenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiane. Po
zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze wyposażenie zastępcze,
10) W razie, gdy czas naprawy wyposażenia będzie dłuższy niż zadeklarowany w
pkt 8) powyżej, okres świadczenia gwarancji przedłuża się o czas trwania
naprawy.
11) W razie, gdy naprawa wyposażenia trwa dłużej niż 21 dni roboczych
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub roszczenie o
żądanie dostarczenia nowego wyposażenia. Prawo swoje zamawiający wykonać
może w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu 21-dniowego terminu
naprawy.
12) Gdy wyposażenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie w ramach
serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana
wyposażenia na nowe, takie samo lub odpowiednie o nie gorszych parametrach,
13) Po zakończeniu naprawy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowane
egzemplarze zastępcze, o których mowa w pkt 9).
14) Wykonanie naprawy gwarancyjnej powinno zostać potwierdzone stosownym
protokołem podpisanym przez Zamawianego.
3. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:
1) dysponowania zakupionym wyposażeniem - w razie sprzedaży lub innej formy
przekazania wyposażenia gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela;
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4. Wyposażenie zgłoszone przez Zamawiającego do naprawy przed upływem terminu
gwarancji podlega naprawie na zasadach opisanych w ust. 1 - 3.
5. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową
realizację wymagań Zamawiającego dotyczących gwarancji.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową
do wykonywania wszystkich czynności serwisowych wymaganych przed gwaranta
do utrzymania gwarancji.
8. Gwarancja nie ogranicza praw zamawiającego do wprowadzenia - w przypadku
takiej konieczności - zmian w przygotowanych i dostarczonych elementach
wyposażenia w celu zapewnienia ich funkcjonalności zgodnej z celem umowy i ich
przeznaczeniem.
9. Okres rękojmi za wady fizyczne na zamontowany sprzęt, instalacje i urządzenia
wynosi 24 miesiące.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie:
……………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu rękojmi za wady
fizyczne.
3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może
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7.

8.

9.

10.

dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych,
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o
których mowa w ust. 5 i 6.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie
zapłacona w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
wezwania do zapłaty.
W przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia, wykonawca
zobowiązany jest najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem aneksu do umowy
przedłużyć okres obowiązywania zabezpieczenia z uwzględnieniem postanowień
ust. 3-6 pod rygorem odmowy podpisania aneksu przez zamawiającego.

§ 12
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie
zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu
zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy
i terminu płatności, w szczególności w przypadku:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność
dokonania zmian w umowie,
2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz,
analiz;
3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie
obowiązującego prawa w tym zakresie,
4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej,
jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy,
5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą
każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w
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szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne,
zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych,
6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że
jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą
miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości,
7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących
konieczność zmiany sposobu wykonania umowy,
8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi
spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu
przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy,
9) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji wprowadzonych
aneksami w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w
tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego
realizowane jest zamówienie,
10) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowane wyposażenie został wycofany ze
sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku
polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na
rynku polskim). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia
innego wyposażenia pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność wyposażenia
nie będzie gorsza niż wyposażenia zaoferowanego, a cena zgodna z ofertą
Wykonawcy. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę
oferowanego wyposażenia.
2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania
przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad
rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub
wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.
§ 13
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
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1)

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Projekt pn.: „Modernizacja Kina Renesans w Rykach” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – …………………, tel. …………….. e-mail. ………
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. ……… e-mail. …….
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego
powiadomienia strony i nie stanowi zmiany umowy.
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4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie
na adresy podane w ust. 2. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo
kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się datę nadania w placówce
pocztowej albo u kuriera.
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a będące następstwem
nieprzestrzegania ww. przepisów.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową
będą rozstrzygane przez sąd według miejsca wykonania umowy.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i 1004).
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli ma zastosowanie).
3a) Pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli ma zastosowanie).
4) Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i
odbioru końcowego

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Projekt pn.: „Modernizacja Kina Renesans w Rykach” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Załącznik nr 4
…………………………………………………………
(pieczęć nagłówkowa Zamawiającego)
PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA
PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO
DOTYCZY UMOWY ……………z dnia …………….r.
CZĘŚĆ A – DOSTAWA
W dniu dzisiejszym dostarczono do ……………………….n/w wyposażenie z niezbędnym
oprzyrządowaniem”
Lp.

Nazwa wyposażenia
Dostarczona ilość
Wartość brutto [zł]

Nazwa wyposażenia
zgodnie z
załącznikiem do
umowy Dostarczona
ilość Wartość brutto
[zł]

Ryki dnia …………………….r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)
CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE
Opisane w części A wyposażanie wymagało/nie wymagało* montażu. Stwierdzam, że
dokonano prawidłowego montażu wyposażenia wymienionego w części A protokołu
zgodnie z poniższym postanowieniem:
Lp.
Miejsce montażu
Ilość zamontowanych urządzeń
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Opisane w części A wyposażenie wymagały/nie wymagały* dokonania pierwszego
uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają
bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym
DTR karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.
Ryki, dnia ……………………r. ………………………………………… (podpis osoby upoważnionej
przez Zamawiającego)
CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU
Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i
opisanego w części A.
Lp.
Nazwa wyrobu
Ilość
przeszkolonych
osób

obsługi wyposażenia
Potwierdzenie
dokonania
szkolenia

CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY
Stwierdzono terminowe/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień
zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyposażenia opisanego w części A.
Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …………..dni.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* - niepotrzebne skreślić
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