„Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018 z podziałem na części;
1. Ulice, lampy, 2. Choinki, 3. Mosty. 4. Bombki 5. Drzewa, 6. Anioły wraz
z magazynowaniem”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4,
posiadająca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowaną przez Andrzeja
Mikołajewskiego –Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 155/2017 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 16.05.2017 r.,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
.............................................................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki
z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:
..................................................................
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym
(seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP:
.............................., PESEL ……………………….
(w przypadku spółki cywilnej )
1.
…………………………....
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... ..........
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju,
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym
(
seria
i
numer).............................................
PESEL...................................................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….…………………….
posiadającym REGON……………………………… i NIP………………………………………………………. .
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spółki prawa handlowego)
1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o.
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:
.................................................................
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2.
…………
……………………,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym
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(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON: .............................. i NIP:
.............................., PESEL ……………………….
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
1)
……………………………………………….
2)
……………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: …………, Strony zawierają umowę następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą przetargową, sporządzoną na
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i wynikiem postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy:……) – przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:
„Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018 z podziałem na części;
1. Ulice, lampy, 2. Choinki, 3. Mosty. 4. Bombki, 5. Drzewa, 6. Anioły wraz
z magazynowaniem” (dalej jako: Przedmiot umowy).
2. Przedmiot umowy obejmuje: montaż i podłączenie elementów składających się na
Przedmiot umowy, utrzymanie ich w należytym stanie technicznym jak i demontaż.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy
technicznej oraz postanowieniami umowy, SIWZ, przy dołożeniu należytej staranności.
4. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach
otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy będzie wykonywał zgodnie z przedłożonymi
projektami dekoracji świątecznej i noworocznej.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy dołoży należytej staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy
podmiotami profesjonalnie świadczącymi swoje usługi.
7. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do
uwzględniania wskazówek i zaleceń Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania
zobowiązań objętych niniejszą umową, chyba że byłyby one niezgodne z przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wykraczały poza Przedmiot umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy oraz że urządzenia będące przedmiotem umowy są
sprawne technicznie.
9. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności i oświadcza, że polisa obowiązuje na cały czas realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę
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ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy wraz z potwierdzeniem uiszczania składek.
10.Wykonawca oświadcza, iż:
1) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac;
2) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;
3) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.
§2
Terminy realizacji umowy i odbiór
1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy: od dnia……………….. 2017 r.
do dnia ………………. 2018 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany zamontować i podłączyć elementy składające się na
Przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do
dnia…………..
3. Wykonawca jest zobowiązany zdemontować elementy składające się na Przedmiot
umowy w terminie do dnia ………………2018 r.
4. Zamawiający dokona odbioru prac, o których mowa w ust. 2 i 3 w terminie do 3 dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia wykonania zleconych prac.
5. Terminy usuwania uszkodzeń i awarii:
1) do 4 godzin po otrzymaniu zgłoszenia o awarii lub uszkodzeniu elementów
składających się na Przedmiot umowy lub oświetlenia – podjęcie działań;
2) do 24 godzin od zgłoszenia – przywrócenie elementów składających się na
Przedmiot umowy lub oświetlenia do stanu sprzed awarii lub uszkodzenia.
6. W przypadku wystąpienia innych większych i nie dających się przewidzieć uszkodzeń
niemożliwych do usunięcia w podanych w ust. 5 terminach Wykonawca niezwłocznie
zgłosi Zamawiającemu powyższy fakt. Zamawiający na piśmie wskaże Wykonawcy
termin na usunięcie uszkodzeń.
7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie określonym
w ust. 2, będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy.
8. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie określonym
w ust. 3, 5 i 6, będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez obie Strony
umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
…………………….. złotych brutto (słownie złotych: …………………… 00/100)
przy czym zostanie ono zapłacone w dwóch transzach tj.:
1) 30 % kwoty łącznego wynagrodzenia umownego tj. kwota
…………………….. złotych brutto (słownie złotych: ……………………
00/100) po wykonaniu prac, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy;
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2) 70% kwoty łącznego wynagrodzenia umownego tj. kwota ……………………..
złotych brutto (słownie złotych: …………………… 00/100) po wykonaniu
prac, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty jakie
Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy na podstawie podpisanego przez Strony umowy protokołu zdawczo
– odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy a który stanowi załącznik do
faktury VAT.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)
niniejszej umowy, na podstawie podpisanego przez Strony umowy końcowego
protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 8 a który stanowi
załącznik do faktury. Wystawiona faktura będzie stanowiła jednocześnie fakturę
końcową.
6. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury VAT, o której
mowa w § 3 ust. 4 i 5 niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
7. Fakturę VAT za prace określone w § 2 ust. 2 umowy winien złożyć Zamawiającemu
w terminie do 10 grudnia 2017 r.
8. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku
VAT.
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT winna być
wystawiona na: :
Nabywca
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierająca
Zarząd
Infrastruktury
Komunalnej
i
Transportu
w
Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Faktury winny być dostarczone na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w
którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie
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Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną
zgodą Zamawiającego.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
11. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika
ustanowionego zgodnie z § 4 ust. 7 niniejszej umowy należności wynikającej z
wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali
wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli
względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

1.
2.
3.
4.

5.

§4
Osoby nadzorujące
Zamawiający ustanawia ……………………….. osobą nadzorującą realizację Przedmiotu
umowy.
W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 osobę nadzorującą realizację umowy
wyznaczy Kierownik Zespołu ………..Zamawiającego.
Wykonawca wyznacza …………………… do reprezentowania w ramach realizacji
niniejszej umowy.
Zmiany osób nadzorujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony
Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowią zmiany umowy wymagającej dla swej
ważności aneksu. W takim wypadku strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, to
jest w terminie 7 dni od ich zaistnienia pisemnego powiadomienia drugiej strony o tych
zmianach.
Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub telefaksem lub drogą
elektroniczną i będą podpisane ze strony Zamawiającego, przez osoby posiadające
odpowiednie upoważnienia, na następujące adresy:
- dla Zamawiającego:
Adres: ………………….
Faks: …………………..
Email: ………………….

- dla Wykonawcy:
Adres: ………………….
Faks: …………………..
Email: ………………….
Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej
skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
……………………………………………….
6. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 5, zawierających oświadczenia woli wpływające
na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w ust. 5 niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej
(e-mail) bądź faksowej.
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* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis
7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach
konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez
osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak
również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest
do :
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez
Zamawiającego
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach
wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych
z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów
(w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy,
protokołów.

§5
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
2) Wykonawca w przypadku:
a) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa
w § 8 ust. 1 umowy – 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b) zwłoki w realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy –
0,5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy,
c) zwłoki w demontażu elementów składających się na Przedmiot umowy - 0,5%
łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 3 umowy,
d) zwłoki w usunięciu awarii i uszkodzeń elementów, o których mowa w § 2 ust. 5
pkt 2 umowy – 100 zł za każdą godzinę zwłoki, licząc od terminu określonego
w § 2 ust. 5 pkt 2 umowy,
e) zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii i uszkodzeń, o których mowa w § 2
ust. 5 pkt 1) umowy – 100 zł za każdą godzinę zwłoki, licząc od terminu
określonego w § 2 ust. 5 pkt 1 umowy,
f) zwłoki w usunięciu awarii i uszkodzeń elementów dekoracji i oświetlenia – 100 zł
za
każdą
godzinę
zwłoki,
licząc
od
terminu
określonego
w § 2 ust. 5 pkt 2 umowy,
g) zwłoki w usunięciu uszkodzeń, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy - 0,5%
łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki licząc od terminu wskazanego pisemnie przez Zamawiającego,
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h) protokolarnie stwierdzonej niezgodności projektu z stanem rzeczywistym
zamontowanych elementów składających się na Przedmiot umowy – 1000 zł za
każdy stwierdzony przypadek niezgodności,
i) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za
wykonane prace.
§6
Sposób realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania z zachowaniem należytej
staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę
działalności.
2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami, jak również biorąc pod uwagę cel jakiemu ma
służyć.
3. Po każdorazowym zakończeniu prac na danym terenie Wykonawca jest zobowiązany do
uporządkowania terenu robót, przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego
stanu użyteczności.
4. Wykonawca zapewni wykonywanie prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek
Zamawiającego.
5. Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki dewastacji lub
innych uszkodzeń mienia Wykonawcy wynikających z warunków atmosferycznych bądź
innych przyczyn zewnętrznych w stosunku do stron niniejszej umowy.
7. Wykonawca zabezpieczy teren wykonywania prac i zapewni na własny koszt warunki
bezpieczeństwa pracy.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem Przedmiotu niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru nad poprawnym działaniem oświetlenia
składającego się na Przedmiot umowy i utrzymaniem stanu technicznego i wizualnego
zamontowanych dekoracji.
10. Po demontażu dekoracji Wykonawca winien dokonać uprzątnięcia zajętego terenu.
11. Wykonawca jest obowiązany stosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu
wykonywania niniejszej umowy.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych usług oraz bezpieczeństwo
wszelkich dokonanych czynności. Podczas realizacji usług objętych umową Wykonawca
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac tj.
w szczególności Wykonawca zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
13. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z realizacją wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym.
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14. Montaż oraz demontaż elementów składających się na Przedmiot umowy winien nastąpić
w sposób niepowodujący uszkodzeń urządzeń i obiektów, na których zainstalowane
zostaną te elementy. W przypadku spowodowania uszkodzenia elementów lub obiektów,
o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do
usunięcia we wskazanym przez Zamawiającego terminie uszkodzenia. W przypadku nie
usunięcia przez Wykonawcę zaistniałego uszkodzenia w wyznaczonym terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania miejsc, w których zostały umieszczone
elementy składające się na Przedmiot umowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo
osób z nich korzystających. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody
powstałe na skutek niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
16. W przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia urządzeń oświetlenia ulicznego
w związku z montażem, demontażem lub nieprawidłową eksploatacją elementów
składających się na Przedmiot umowy, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane
z usunięciem awarii lub natychmiast przystąpi do ich usunięcia na własny koszt działając
w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń oświetleniowych.
17. Montaż oraz demontaż elementów składających się na Przedmiot umowy Wykonawca
zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu oraz przedstawić oświadczenie na piśmie, iż
ilość zamontowanych elementów odpowiada specyfikacji SIWZ. Na tej podstawie
Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego wykonanych prac.
Z wykonanych czynności zostaną sporządzone protokoły.
18. W razie wątpliwości, co do ilości i jakości zamontowanych elementów (oświetlenia,
efektów lub wymiarów dekoracji) w trakcie trwania ekspozycji Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zlecenia dodatkowej kontroli i komisyjnego (przy udziale przedstawicieli
zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy) liczenia/mierzenia elementów dekoracji
w miarę możliwości podczas trwania ekspozycji lub podczas jej demontażu.
19. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obniżone proporcjonalnie do stwierdzonych braków.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dekoracji tak, aby nie spowodowały
uszkodzeń (złamań, uszkodzeń tynków itp.) urządzeń lub elementów, do których będą
montowane.
21. W przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia urządzeń, na których zostały
zamontowane elementy dekoracyjne lub nieprawidłową ekspozycję elementów,
Wykonawca natychmiast przystąpi do ich usunięcia na własny kosz, działając
w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń oraz pokryje wszelkie koszty związane
z uszkodzeniem i usunięciem awarii. Obowiązek naprawienia szkody obciąża w takim
wypadku Wykonawcę ( w interesie Wykonawcy leży ubezpieczenie się od tego typu
zdarzeń a także dewastacji elementów dekoracji).
22. . Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy
wykonywaniu dekoracji dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
23. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne
oznakowanie umożliwiające ich identyfikację w czasie prowadzonych prac.
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24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia telefonicznego kontaktu z Zamawiającym
przez całą dobę.
§7
Kontrola realizacji usług
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli terminowości, jakości i prawidłowości
utrzymania żądanych standardów wykonania usług będących przedmiotem niniejszej
umowy.
2. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli wad wykonywania usług, Zamawiający wezwie
Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w określonym terminie liczonym od daty
otrzymania pisma.
§8
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
1. Z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1
umowy Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym
w przypadku:
1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy;
2) zwłoki w zamontowaniu i podłączeniu elementów składających się na Przedmiot
umowy przekraczającej 3 dni licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy.
3) wykonywania przez Wykonawcę niniejszej umowy w sposób sprzeczny z jej
postanowieniami pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania
Zamawiającego wzywającego do zmiany sposobu realizacji umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego za prace już wykonane.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w terminie
określonym w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 i 3
niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy
przekroczy 15% kwoty łącznego wynagrodzenia, wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od
niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja
przekroczenia zaistnieje.
6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od
umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia
przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę
odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności
następujące przypadki:
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1.

2.
3.
4.

1) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych
prac,
2) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia
prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
3) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowiązania.
4) Wykonawca nie realizuje obowiązków umownych polegających na usuwaniu
uszkodzeń i awarii, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji.
§9
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności
mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania
Przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
W przypadku konieczności zmiany umowy dotyczącej osób koordynujących realizację
umowy, strony mogą dokonać zmiany osób koordynujących.
Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu
w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – zakres rzeczowy;
Z A M A W I A J Ą C Y:
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