Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa nr CNK …
zawarta w Warszawie dnia … 2016 r.
zwana dalej „Umową”

pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 2/06, REGON: 140603313, NIP 701-002-51-69,
reprezentowanym przez:
…
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
… z siedzibą w …… zarejestrowanym w …. NIP … REGON …
…
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

W

wyniku

rozstrzygniętego

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej „Ustawa”) w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy
PZP/ZP/8/2016/CNK/KM, została zawarta Umowa następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych (dalej
„Usługi”) podczas międzynarodowej konferencji planetariów IPS organizowanej przez
Centrum Nauki Kopernik w dniach 18 – 23 czerwca 2016 roku (dalej „Konferencja”).
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
1)

świadczenia Usług w dniach 18 – 20 czerwca 2016 roku w budynku siedziby
Zamawiającego
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Uczestników,

Urodzin

Planetarium,

Spotkania

Uczestników

i

Wystawców

Konferencji;
2)

organizację stoisk kawowych w dniach 20 – 23 czerwca 2016 roku w budynku
siedziby Zamawiającego;

3)

zorganizowanie lunchów w formie szwedzkiego stołu w namiocie ustawionym na
Skwerze Cubryny w dniach 20 – 23 czerwca 2016 roku, a także porannej kawy, w
dniu 20 czerwca 2016 r.;

4)

zorganizowanie cateringu dla osób obsługujących konferencję w dniach 20 – 23
czerwca 2016 roku;

5)

świadczenie Usług wraz z dostawą na spotkanie pt. Kolacja dla uczestników
Konferencji IPS organizowane na terenie SOHO FACTORY przy ul. Mińskiej 25 w
Warszawie, w dniu 23 czerwca 2016 r., w godzinach 19:00-24:00;

6)

usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich nieczystości oraz
odpadów cateringowych po każdym w wydarzeń określonych w pkt. 1) – 5) powyżej.

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
1)

ustawienia do dnia 17 czerwca 2016 r. na Skwerze Cubryny, w miejscu
wyznaczonym przez CNK hali namiotowej (dalej „Hala namiotowa”) w tym
zapewnienia transportu, rozładunku, montażu Hali namiotowej od dnia 10 czerwca
2016 roku;

2)

demontażu hali namiotowej i wywiezienia jej wszystkich elementów oraz wszelkich
przynależnych odpadów i nieczystości z miejsca wskazanego w pkt 1) powyżej po
zakończeniu Konferencji, nie później niż do dnia 27 czerwca 2016 roku, przy czym
szczegółowe terminy montażu i demontażu zostaną określone przez Strony w trybie
roboczym;

3)

dostarczenia agregatu prądotwórczego;

4)

zapewnienia zastawy porcelanowej oraz sztućców;

5)

zapewnienia okrągłych stołów i krzeseł do Hali namiotowej;

6)

udostępnienia Zamawiającemu Hali namiotowej na cele związane z organizacją
Konferencji w terminach i na zasadach szczegółowo określonych przez Strony w
trybie roboczym nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

4. Hala namiotowa będzie spełniała następujące kryteria:
1) będzie w kolorze białym;
2) wymiary 25 m x 60 m (1500 m²), przy czym wysokość ściany bocznej – 3,5 m,
wysokość kalenicy – 7,5 m, segment co 5 m;
3) podłoga drewniana na konstrukcji aluminiowo – stalowej;
4) rozmieszczenie wejść i okien zostanie określone w trybie roboczym.
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5. Wykonawca

zobowiązany

jest

dostarczyć

CNK

wszelkie

niezbędne

atesty

o

udział

w

trudnozapalności materiałów z których zbudowana jest Hala namiotowa.
6. Zamawiający

zastrzega

możliwość

zmiany

liczby

osób

biorących

poszczególnych wydarzeniach określonych w ust. 2 pkt 2) – 5) powyżej, przy czym
ostateczna liczba uczestników tych wydarzeń zostanie wskazana przez Zamawiającego
nie później niż na 3 (trzy) tygodnie przed ich planowanym terminem.
7. Dokładny opis przedmiotu Umowy wraz z wymaganiami Zamawiającego, został
określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „SOPZ”), który stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy, oraz formularzu oferty (dalej „Formularz Oferty”) Wykonawcy
z dnia …. , który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z SOPZ.
§2
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz wykona
przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy, z zachowaniem najwyższej profesjonalnej
staranności, przy zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i branżowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji
Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących
przebiegu jej realizacji oraz uzyskiwać na bieżąco akceptację Zamawiającego w zakresie
dotyczącym wykonywania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części
podwykonawcom. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy podwykonawcami, Wykonawca odpowiada za działania
podwykonawców jak za działania własne.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę personelu potrzebnego do
realizacji Usługi.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania personelu skierowanego do
wykonania Usługi, jak za działania własne.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym:
1) spełnia wymagania dotyczące jakości zdrowotnej żywności, przestrzegania zasad
higieny oraz warunki produkcji i obrotu żywnością, zgodnie z Ustawą z dnia 25
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r., poz. 594 ze zm.) oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
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2) posiada wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia, nadane przez Główny Inspektorat
Sanitarny;
3) posiada odpowiednio przystosowany, zgodnie z obowiązującym prawem, środek
transportu do przewozu żywności;
4) posiada odpowiednio przystosowane, zgodnie z obowiązującym prawem, pojemniki
do przewozu żywności;
5) dysponuje nie mniej niż 10 (dziesięcioma) osobami do realizacji Usługi, w tym:
a)

szefem kuchni, który:
−

będzie uczestniczyć w realizacji Usługi poprzez osobiste kierowanie
wykonaniem Usługi w zakresie doboru i przygotowania składników, sposobu
ich przygotowania i podawania ich;

−

będzie sprawować nadzór nad zespołem przygotowującym potrawy oraz
rozdysponowaniem potraw od kuchni do wydania obsłudze kelnerskiej;

−

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku szefa kuchni;

−

nadzorował jako szef kuchni co najmniej jedną usługę cateringową dwudniową
dla co najmniej 500 osób podczas każdego dnia świadczenia usługi, lub jedną
usługę polegającą na przygotowaniu posiłków podczas trzydniowej usługi
cateringowej z udziałem gości zagranicznych, dla co najmniej 300 osób
podczas każdego dnia świadczenia usługi;

−

posiada ważne badania lekarskie uprawniające do pracy w gastronomi;

b) minimum 8 (ośmioma) kelnerami posiadającymi doświadczenie w bezpośrednim
serwowaniu posiłków podczas co najmniej 2 (dwóch) usług cateringowych z
udziałem gości zagranicznych, dla co najmniej 300 osób podczas każdego dnia,
przy czym przynajmniej 4 osoby muszą spełniać warunek swobodnego
porozumiewania się w języku angielskim;
c) jedną osobą występującą w charakterze menadżera, która:
−

podczas

całego

okresu

realizacji

Usługi

będzie

odpowiedzialna

za

bezpośredni kontakt z Zamawiającym i jego przedstawicielami, jak również
będzie uczestniczyć w organizacji każdego z elementów Usługi;
−

będzie odpowiedzialna, poprzez bezpośredni nadzór nad przygotowaniem
sali, w której będzie odbywało się wydarzenie określone w § 1 ust. 2 pkt 5)
Umowy, tj. nakryciem stołów, organizacją pracy: personelu kucharskiego,
personelu pomocniczego oraz kelnerskiego, przy czym osoba ta będzie
kierowała bezpośrednio rozdawaniem posiłków przez kelnerów dla wszystkich
osób uczestniczących w wydarzeniu;
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−

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w gastronomii, na
stanowisku menedżera w gastronomi;

−

posiada ważne badania lekarskie uprawniające do pracy w gastronomi;

−

swobodnie porozumiewa się w języku angielskim;

−

posiada doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad przygotowywaniem
przyjęć oraz w organizacji pracy personelu kucharskiego, pomocniczego i
kelnerskiego podczas co najmniej jednej dwudniowej usługi cateringowej (dla
co najmniej 500 osób podczas każdego dnia świadczenia usługi) oraz co
najmniej jednej trzydniowej międzynarodowej usługi cateringowej (dla co
najmniej 300 osób podczas każdego dnia).

8. Wykonawca oświadcza, że Hala namiotowa jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych, oraz że spełniać będzie wymogi techniczne i normy bezpieczeństwa
wymagane przepisami prawa, a personel techniczny dokonujący montażu, obsługi
technicznej i demontażu Kopuły posiada odpowiednie kwalifikacje.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem w którym ma zostać dokonany
montaż Hali namiotowej oraz w którym ma ona zostać usytuowana i potwierdza, ze
miejsce to spełnia wszelkie wymagania niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy
przez Wykonawcę.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdatność Hali namiotowej do
umówionego użytku przez cały okres trwania Umowy i zobowiązuje się zapewnić jej
obsługę techniczną w sposób umożliwiający usunięcie jakichkolwiek usterek w jej
działaniu niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego.
11. Z uwagi na fakt, że Wykonawca trudni się zawodowo świadczeniem Usług będących
przedmiotem Umowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez Wykonawcę osobom trzecim w związku z realizacją Umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest w chwili zawarcia Umowy do posiadania

umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmującego zarówno szkody kontraktowa jak i deliktowe, z sumą
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset
tysięcy, 00/100) oraz do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy.
CNK jest uprawnione do żądania od Wykonawcy potwierdzenia posiadania wyżej
wskazanego ubezpieczenia w każdej chwili trwania Umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest przygotować na własny koszt i we własnym zakresie
wszelką dokumentację niezbędną by uzyskać decyzje/zezwolenia wymagane prawem do
postawienia Hali namiotowej, a w szczególności złożenia w Wydziale Architektury i
Budownictwa Dzielnicy Warszawa Śródmieście (dalej „WAiB”) zgłoszenia prac
niewymagających pozwolenia na budowę wraz z dokumentami wymaganymi przez
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WAiB, przy czym dokumentacja ta powinna być uzgodniona przez rzeczoznawcę ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. sanitarno-higienicznych oraz ds. bhp. W ramach
niniejszego

zobowiązania

Wykonawca

zobowiązany

jest

potwierdzić

w

WAiB

kompletność przygotowanej dokumentacji.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dokumentację przygotowaną zgodnie z
ust. 12 powyżej. Wszystkie uchybienia związane z niekompletnością i nieprawidłowością
przekazanej dokumentacji do WAiB obciążają Wykonawcę.
15. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść Umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§3
Termin realizacji Przedmiotu Umowy.
1. Przedmiot Umowy zostanie w całości zrealizowany, zgodnie z terminami wskazanymi w
SOPZ, z zastrzeżeniem, ze dokumentacja, o której mowa w § 2 ust. 13 Umowy zostanie
przekazana Zamawiającemu nie później niż 7 dnia od dnia podpisania Umowy.
2. Prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający potwierdzi oraz dostarczenie
dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 13 Umowy zostaną potwierdzone w osobnych
protokołach odbioru (dalej „Protokół Odbioru”). Wzór protokołu odbioru stanowi
Załącznik numer 3 do Umowy. Protokół Odbioru zawiera ocenę jego zgodności
jakościowej i ilościowej z warunkami Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 13
Umowy, albo wskazać uwagi lub zastrzeżenia do niej w terminie 2 dni od dnia jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego. W przypadku wskazania uwag lub zastrzeżeń
Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i dostarczenia poprawionej
dokumentacji w terminie 2 dni od dnia przekazania mu uwag lub zastrzeżeń.

§4
Oświadczenia i zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie realizacji
Umowy, w szczególności zapewnić miejsce na ustawienie Hali namiotowej.
2. Zamawiający

oświadcza,

że

posiada

zgodę

właścicielską

na

dysponowanie

nieruchomością na cele budowlane dla działek, na których postawiona będzie Hala
namiotowa.
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3. Zważywszy, że zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane jest
udzielona Zamawiającemu, Zamawiający zobowiązuje się do złożenia wniosku w WAiB w
następnym dniu roboczym po otrzymaniu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji
określonej w § 2 ust. 13 Umowy.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy.
1. Za

prawidłową

realizację

całości

przedmiotu

Umowy

Wykonawcy

przysługuje

wynagrodzenie w łącznej kwocie … zł brutto (słownie złotych brutto: …., 00/100). Kwota
wynagrodzenia zostanie określona zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej stanowi całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy (w szczególności § 1 ust 1, 2 i 3),
zawiera kwotę podatku VAT oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez Wykonawcę,
które pozostają w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia. Jest ceną niezmienną
przez cały okres obowiązywania Umowy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w § 8 ust 5
pkt 2.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy, podpisany przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej Umowy.
7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia
na rzecz osoby trzeciej.

§6
Osoby do kontaktu.
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:
1) ze strony Zamawiającego Pan , adres e-mail: ....., tel …..
2) ze strony Wykonawcy Pan …., adres e-mail: …
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany
Umowy. Zmiana obowiązuje z chwilą skutecznego powiadomienia drugiej Strony o takiej
zmianie.
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§7
Kary umowne.
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)

z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% (dwadzieścia procent)
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

b)

w przypadku opóźnienia względem terminów określonych w Umowie, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3% (trzy procent)
wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za
każde 30 min opóźnienia;

c)

w przypadku innego niż określone w pkt b) powyżej, nienależytego wykonania
Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
2% (dwa procent) wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy,
odrębnie za każde naruszenie postanowień Umowy;

d)

w razie niewykonania przedmiotu Umowy – 100% (sto procent) wartości łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2.

Wykonawca

wyraża

zgodę

na

potrącenie

kar

umownych

przewidzianych

w

ust. 1 powyżej, z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w
§ 5 ust 1 Umowy oraz z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o który
mowa w § 10 Umowy.
3.

Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do
dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

na

zasadach

ogólnych

Kodeksu

cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonej
kary.
§8
Rozwiązanie, zmiany Umowy.
1.

Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, w szczególności

gdy

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu Umowy w terminie
określonym w Umowie.
2.

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 od Umowy odstąpić w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.

W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający może wskazać, że
Wykonawca ma obowiązek zakończenia realizacji już rozpoczętych prac, a
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Wykonawca

zobowiązuje

się

je

realizować,

wówczas

otrzyma

częściowe

wynagrodzenie za zrealizowane prace.
4.

Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia powzięcia informacji o dokonanym przez Wykonawcę naruszeniu.

5.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami
prawa.

6.

Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Formularza Oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu Zamówienia;
2) zmiany ilości osób biorących udział w wydarzeniach określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2) –
5) Umowy. W wyniku powyższej zmiany kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 ulegnie zmianie.
§9
Siła wyższa

1.

Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą Umowę lub w inny sposób
odpowiedzialna wobec

drugiej Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub

niewypełnienia jej zobowiązań, o ile wynika to z działania siły wyższej.
2.

Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie wszelkich niespodziewanych zdarzeń, którym nie
można zapobiec i które znajdują się poza kontrolą Stron, które mogą nastąpić po
podpisaniu Umowy i które obejmują m.in.: katastrofy naturalne, wojny domowe i
międzypaństwowe, ataki terrorystyczne, zamieszki, zamachy stanu, embarga, pożary,
powodzie, huragany.

3.

W przypadku działania siły wyższej, zobowiązania Strony, które nie są możliwe do
spełnienia, będą zawieszone na okres działania siły wyższej i podjęte na nowo, kiedy
tylko ich spełnienie będzie racjonalnie możliwe.

4.

Każda ze Stron powiadomi drugą o wystąpieniu siły wyższej w okresie 3 dni od daty
zakończenia jej występowania.

5.

Wystąpienie siły wyższej powinno być potwierdzone. W przypadku Wykonawcy przez
zaświadczenie

wydane

przez

odpowiednią

izbę

handlową,

a

w

przypadku

Zamawiającego przez jego organ założycielski.
6.

W przypadku, gdy Strona w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie poinformuje drugiej
Strony o działaniu siły wyższej, a także o okresie zawieszenia realizacji swoich
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zobowiązań oraz dacie ich ponownego podjęcia, będzie ona odpowiedzialna za wszelkie
szkody poniesione przez drugą Stronę.
7.

Brak funduszy, zmiany sytuacji prawnej lub gospodarczej, strajki pracowników
Wykonawcy, itp. nie będą rozumiane jako działanie siły wyższej.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesie – najpóźniej
w chwili zawarcia Umowy – zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
10% (słownie: dziesięć procent) kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust 1, w formie:
………………………………………………………………………………………………………..
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w innej formie niż wskazane w ust. 4.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka poniższych form:
a. pieniądz;
b. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancja bankowe;
d. gwarancja ubezpieczeniowa;
e. 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.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysokości i nie stanowi zmiany Umowy.
6. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej
w chwili zawarcia Umowy i zostanie dołączony do Umowy jako Załącznik nr 4.
7. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nim Umowy, po uprzednim
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pisemnym

poinformowaniu

Wykonawcy

o

wysokości

roszczeń

i

przyczynach

skorzystania z zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie
skorzysta z uprawnień określonych w ust. 7 zostanie zwrócone w terminie 30 dni po
zakończeniu trwania Umowy i uznaniu przez Zamawiającego, że została ona należycie
wykonana.
§ 11
Postanowienia końcowe.
1.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez pisemnej zgody obu Stron.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3.

Strony będą starały się rozwiązać w sposób ugodowy ewentualne spory związane
z realizacją Umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany
w zdaniu poprzedzającym, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu
na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Ilekroć w Umowie jest mowa o trybie roboczym, Strony rozumieją przez to ustalenia
dokonane drogą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
6. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2

Formularz Ofert Wykonawcy z dnia ….

Załącznik nr 3

wzór Protokołu Odbioru

Załącznik nr 4

dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

___________________________

_____________________________

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY
dalej zwany „Protokołem”

1. Niniejszym Zamawiający potwierdza dostarczenie przez:………….., Przedmiotu
Umowy Nr ………………
2. Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie z terminem przekazania wynikającym
z Umowy, tj. dnia …………… r.
3. Przekazany Przedmiot Umowy został przyjęty przez osobę odpowiedzialną
za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, Pana/Panią ………………

……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis Zamawiającego

UWAGI
1. Zamawiający potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą
Umową.
2. Zamawiający

zgłasza

następujące

wady/usterki/niezgodności

z

przedmiotem

Umowy/braki: …………………………………………..
3. Zamawiający wyznacza następujący termin na ich usunięcie i dostarczenie
Przedmiotu zgodnego z Umową ………………………..

……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis Zamawiającego

DECYZJA CNK
1. Zamawiający potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą
Umową.
2. Niniejszy

Protokół

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić
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