Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
zawarta dnia [____] r. w Krakowie pomiędzy:
Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
Szczepańskiej 2, 31-011 Kraków, działającym jako
Małopolskiego i wpisanym do rejestru instytucji kultury
w dniu 12 lipca 1999 roku, reprezentowanym przez
„Zamawiającym”
a
[_____]

„Cricoteka” z siedzibą w Krakowie przy ulicy
samorządowa instytucja kultury Województwa
Województwa Małopolskiego pod numerem 9/99
Natalię Zarzecką – Dyrektora, zwanym dalej

Niniejsza umowa została zawarta w trybie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity,
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
§ 1 Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania druku grafik i treści
dostarczonych przez Zamawiającego, w ilości, formatach i w sposób określony w treści SIWZ, stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Dzieło).
2. Wykonawca zapewni własne materiały i sprzęt niezbędny do należytego wykonania zamówienia oraz
obsługę posiadającą odpowiednią wiedze i doświadczenie dla należytego wykonania zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dzieła zgodnie z wymogami SIWZ, przy zachowaniu
najwyższej staranności obowiązującej w profesjonalnym wykonywaniu usług tego rodzaju.
§ 2 Prawa i obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązuje się na żądanie Wykonawcy współdziałać z Wykonawcą w zakresie w jakim to
będzie niezbędne dla wykonania Dzieła.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki zawierające grafikę i treść w formacie i jakości umożliwiającym
należyte wykonanie niniejszego zamówienia w terminie [____]. Format plików zostanie uzgodniony z
Wykonawcą w trybie roboczym.
3. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał od Zamawiającego niezbędne instrukcje i informacje związane
z wykonaniem Dzieła.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło i przedłożyć je Zamawiającemu do odbioru do dnia 10
września 2014.
5. Dla części I oraz dla poz. 7) części II - przewodnik po wystawie - Wykonawca wykona oraz dostarczy
ozalidy drogą elektroniczną do 4 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do
druku.
6. Zamawiający dokona oceny ozalidów - w terminie jednego dnia roboczego od ich przekazania przez
Wykonawcę. W ramach ww. czynności Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do przekazanego
materiału, a Wykonawca zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej
akceptacji Zamawiającemu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag.
7. Po zaakceptowaniu ww. materiałów, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu odpowiednie nakłady
poszczególnych wydawnictw.
8. Odbioru Dzieła w terminie dokona osoba wskazana w § 2 ust. 6, przy czym Dzieło uznaje się za wykonane
zgodnie z Umową dopiero z chwilą stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 7, prawidłowości wykonania Dzieła zgodnie z Umową.
9. Ze strony Zamawiającego osobą, która dokona protokolarnego odbioru Dzieła, będzie: [_____]. Zmiana
osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany Umowy.
10. Z
odbioru
Dzieła
zostanie
sporządzony
protokół
odbioru,
który
powinien
zawierać
w szczególności: datę i miejsce odbioru Dzieła, ocenę prawidłowości wykonania Dzieła oraz jego zgodności
z postanowieniami Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający żądał dokonania określonych poprawek lub
usunięcia wad, lub wyznaczyło dodatkowy termin wykonania Dzieła, protokół zawierać będzie również
informacje w tym zakresie.
11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości
o przebiegu wykonywania Dzieła i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości jego wykonania.
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§ 3 Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy - za wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie z treścią
niniejszej umowy, jej załączników, wynagrodzenie ryczałtowe łącznie w wysokości ……………PLN netto
(słownie:…………….) plus podatek VAT w wysokości ……….zł, co stanowi kwotę ………………PLN brutto.
2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4 Zmiany umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany na
podstawie aneksu do niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie rodzaju
druków, ilości lub sposobu ich wykonania, w sytuacji zmiany potrzeb Zamawiającego wynikającej ze
zmiany sposobu prowadzenia kampanii informacyjnej.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty polegającej na
ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu
Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
terminu wykonania Umowy polegającej na:
a)
wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej
od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania;
b)
wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu
Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku
wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania,
w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego.
5. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku
wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT.
6. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest,
w szczególności:
a)
zmiana siedziby którejkolwiek ze stron,
b)
zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy,
c)
zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień Umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny postanowień Umowy jest prawo polskie, a w sprawach nie uregulowanych w
Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących powstać z tytułu wykonania
niniejszej umowy na drodze bezpośrednich rozmów między stronami Umowy.
4. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia Strony ustalają, że na mocy art. 46 k.p.c. sądem właściwym do
rozstrzygnięcia sporów, o których mowa w § 5 ust. 3, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych,
a Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych innymi
postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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