Załącznik nr 5 do SIWZ
z dnia 30 lipca 2014 r.

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NR ŚU/1162-2/ /2014

zawarta w dniu …………………w Toruniu pomiędzy:
Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, działającą na podstawie wpisu do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 4011-7/08,
NIP: 956-223-11-46, REGON: 340488886 reprezentowaną przez:
1. Pana Krystiana Kubjaczyka – Dyrektora,
2. Panią Dorotę Wiśniewską – Głównego Księgowego.
zwaną dalej Zamawiającym,
a
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) na usługę
polegającą na wynajmie sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego wraz z niezbędnymi konstrukcjami oraz
obsługą w ramach projektu Świetlny Most Toruń-Slemmestad, (24.08.2014 r. -31.08.2014 r. i 10-15.09.2014 r.) ,
oraz Bella Skyway Festival (24.08.2014 r. -31.08.2014 r.) organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną
Strony zawierają umowy o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na wynajmie sprzętu multimedialnego oraz
nagłaśniającego wraz z niezbędnymi konstrukcjami oraz obsługą w ramach projektu Świetlny Most ToruńSlemmestad, (24.08.2014 r. - 31.08.2014 r. i 10-15.09.2014 r.) oraz Bella Skyway Festival (24.08.2014 r. 31.08.2014) r. organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 ściśle ze szczegółową specyfikacją
określoną w SIWZ, bez względu na warunki pogodowe.
3. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt zapewnić:
a)

ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,

b) ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,
c)

ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,

d) noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy podczas wydarzeń realizowanych
w Toruniu,
e)

ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do momentu
wywiezienia sprzętu,

f)

uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług.
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa przy tego rodzaju imprezach.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z harmonogramem przedłożonemu Wykonawcy
przez Zamawiającego. Harmonogram ten jest ujęty w SIWZ, punkt III: Opis przedmiotu zamówienia.
§3
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2 umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie zgodnie z ceną ofertową w wysokości ............................brutto. Cena zawiera podatek od
towarów i usług. Wykonawca wystawia odrębne faktury na część A i część B zamówienia.
2. Podstawą przekazania środków będzie dostarczona faktura VAT.
3. Zamawiający zobowiązuje sie dokonać zapłaty wynagrodzenia w trzech transzach:
Cześć A:
- I transza w wysokości 35 % kwoty określonej w ust. 1 tj. w kwocie (słownie: ) płatna przelewem na konto po
przedłożeniu Organizatorowi najpóźniej do dnia 30.08.2014 r. na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury,
- II transza w wysokości 30 % kwoty określonej w ust. 1 tj. w kwocie (słownie: ) płatna przelewem na konto po
przedłożeniu Organizatorowi najpóźniej do dnia 15.12.2014 r na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury,
- III transza w wysokości 35 % % kwoty określonej w ust. 1 tj. w kwocie (słownie: ) płatna przelewem na konto
po przedłożeniu Organizatorowi najpóźniej do dnia 15.01.2015 r. na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury.
Cześć B:
- I transza w wysokości 35 % kwoty określonej w ust. 1 tj. w kwocie (słownie: ) płatna przelewem na konto po
przedłożeniu Organizatorowi najpóźniej do dnia 30.08.2014 r. na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury,
- II transza w wysokości 30 % kwoty określonej w ust. 1 tj. w kwocie (słownie: ) płatna przelewem na konto po
przedłożeniu Organizatorowi najpóźniej do dnia 15.12.2014 r na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury,
- III transza w wysokości 35 % % kwoty określonej w ust. 1 tj. w kwocie (słownie: ) płatna przelewem na konto
po przedłożeniu Organizatorowi najpóźniej do dnia 15.01.2015 r. na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§4
1. W razie nieprzystąpienia do wykonania przedmiotu umowy w terminach ustalonych przez Zamawiającego
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego albo Wykonawcę z przyczyn
dotyczących wyłącznie Wykonawcy, Wykonawca uiści Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.
3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca uiści
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.1 umowy, za każdy
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych brutto) za każde 15 minut spóźnienia przy realizacji postanowień § 2 umowy.
5. W przypadku nie odbycia się wydarzenia z przyczyn niezależnych od obu stron, tj. m.in. kataklizmów
przyrodniczych, pożaru, żałoby narodowej, zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca odstąpią od naliczania
kar umownych i wzajemnych roszczeń z tytułu wynagrodzenia przewidzianego za obsługę niezrealizowanej
części usługi.
6. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, iż usługa jest realizowana nieprawidłowo uprawniony jest do
pisemnego wezwania Wykonawcy w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i wyznaczenia w związku z tym
odpowiedniego terminu.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 6 Zamawiający uprawniony jest do
odstąpienia od niniejszej umowy lub powierzenia usunięcia stwierdzonych uchybień na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy zgodnie z ust. 2 Wykonawcy nie
przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania przedmiotu umowy.
§5
1. Zamawiający żąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w kwocie: ……………… zł (słownie:…………… złotych) stanowiącej 2% ceny całkowitej
podanej w ofercie (ceny brutto) danej części.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
z późn. zm.).
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3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego: …………………………………………… .
5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w formie oryginału .
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w
następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości
interpretacyjne między stronami,
3) konieczności

zmiany

sposobu

wykonania

lub

zakresu

zamówienia

z

przyczyn

wcześniej

nieprzewidzianych,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia wynikającej ze zmiany terminów poszczególnych
imprez organizowanych przez Zamawiającego,
5) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez strony,
6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu
Zamawiającego,
7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu
lub sposobu wykonania zamówienia,
8) zmiany wymagań technicznych, co do sprzętu opisanego w zamówieniu z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
3. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności
niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek
udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu
umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające
wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności:
1)

działanie siły wyższej,

2)

przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę
środków odwoławczych.
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§7
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa
Prawo zamówień publicznych
§8
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, sądem właściwym będzie
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

….………………………………
Zamawiający

…………….……………….
Wykonawca

