
1 

 

                       Załącznik nr 2 do SIWZ MDK./ZP/2/2015    

    

UMOWA - projekt 

NR …............ 
z dnia …....2015r. 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., zarejestrowanym w 

Rejestrze Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, REGON: 000282501, 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Leona Ryszarda Kowalskiego 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą: 

….....................................................................................z siedzibą w........................................, 

NIP: …......................, REGON: …........................., adres e-mail: …..................................... 

reprezentowaną przez: 

 

     1. …............................................... 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z póź. 

zmianami) wyboru oferty Wykonawcy  na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego  

oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” w postępowaniu 

nr MDK/ZP/2/2015, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nowoczesnego, oznakowanego  

znakiem CE oświetlenia scenicznego, spełniającego stawiane przez Zamawiającego 

wymagania oraz tożsamego ze sprzętem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. 

Miejscem dostawy jest: Amfiteatr przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu.   

2. W związku z faktem, iż odbiór sprzętu  odbywać się będzie w budynku użyteczności 

publicznej, termin dostawy musi być ustalony z Zamawiającym.  

 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy oraz opis przedmiotu  

zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ nr MDK/ZP/2/2015. 

§ 2 

TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  przedmiot umowy w terminie ………. dni od 

dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres: Amfiteatr przy ul. Chopina 30 w 

Świnoujściu. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Za dzień zakończenia dostawy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół 

odbioru jakościowego bez zastrzeżeń (załącznik nr 2.2 niniejszej umowy). 

     

§ 3 

WYNAGRODZENIE 
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1. Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości: 

netto ….....................zł  (słownie:........................................) + należny podatek VAT. 23% 

tj.: …............zł (słownie: …..................................................................), co daje kwotę 

brutto: …..........................zł  (słownie: …..............................................................................), 

zgodnie z Ofertą z dnia ............2015r. stanowiącą integralną cześć niniejszej Umowy.  

2. Ustalona w wyniku przetargu wysokość wynagrodzenia  obejmuje całkowitą należność, 

jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy,  w szczególności 

również koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy, opłaty za załadunek, 

wyładunek, próbne uruchomienie urządzeń, szkolenie operatorskie, dokumentację 

niezbędną do normalnego użytkowania oraz podatek VAT. Cena pozostaje nie zmieniona 

do końca realizacji  przedmiotu umowy i nie podlega późniejszym renegocjacjom oraz 

waloryzacji. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru jakościowego, potwierdzający, że 

przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest: 

a) niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie 

termin dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 

4. Za należyte wykonanie umowy uznaje się jednorazową dostawę – w terminie 

przewidzianym umową – całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 pkt. 1, 

wraz z jego próbnym uruchomieniem i potwierdzonym przez podpisanie protokołem 

odbioru jakościowego (załącznik nr 2.2 do umowy). 

5. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa  ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT,   

Wystawienie faktury nastąpi po należytym wykonaniu umowy, o którym mowa w ust. 4. 

6.  Wykonawca wystawi fakturę na: Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-

600 Świnoujskie, NIP 855-14-92-635, 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w ustawowej wysokości. 

8. Po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, rozpoczyna swój bieg okres gwarancji i 

rękojmi oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w §6 niniejszej umowy. 

§ 4 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w umowie. 

2. W razie powstania przeszkód w realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 

przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

3.  Przedstawicielem Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest  …...………………. 

4.  Przedstawicielem Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy jest 

….............................................................................................................................................. 

 

§ 5 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 
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roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: 

jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej 

wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 

tytułu  rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 

formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto za towar, tj…. zł, w formie….., w dniu podpisania umowy, z dopiskiem: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr MDK/ZP/2/2015”. 

4. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 

b) pozostała wartość tj.: 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później 

niż w 15 dniu od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu  

rękojmi za wady.  

c) z kwot określonych w ust. 4 pkt. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

§ 6 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana 

jest dla Zamawiającego korzystna. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,20% kwoty  

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 pkt. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie gwarancji w wysokości  0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto  

określonego w §3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień  zwłoki licząc od upływu terminu   

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 pkt. 1 

umowy, 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych w 

fakturach. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy (podstawa prawna – art. 145 uPzp). 

b) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie pięciu dni od dnia 



4 

 

przewidzianego w §2 ust. 1 umowy. 

c) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydanie 

nakazu zajęcia majątku bądź powzięcie informacji że takie fakty mogą nastąpić 

 

§ 8 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli dwudziesto cztero miesięcznego  okresu 

gwarancji za wady przedmiotu umowy,  licząc od daty podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru jakościowego. 

2.  W dacie odbioru końcowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające 

szczegółowe warunki gwarancji jakości. 

3.  Ustala się że termin rękojmi za wady występujące w przedmiocie umowy kończy się z 

upływem dwudziestu czterech miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru jakościowego. 

4. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez 

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do 

serwisu, kosztami części i robocizny. 

5. Wykonawca zapewni naprawę sprzętu lub dostarczenie sprzętu zamiennego w okresie 10 

dni licząc od daty zgłoszenia do Wykonawcy informacji o usterce lub awarii sprzętu.  

6. Wszelkie roszczenie z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszać przy pomocy poczty 

e-mail: …........., do siedziby Wykonawcy. W przypadku zmiany adresu poczty  lub 

siedziby, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był on już naprawiany 

lub, gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do 

jakości, jaką powinien on posiadać w warunkach eksploatacji zgodnych z instrukcją 

obsługi.  

8. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady 

powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu 

niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzenia lub niewłaściwej obsługi.    

9. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu – w 

szczególności niniejszej umowy – istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia warunków gwarancji przez producenta, jeżeli 

producent wystawi również dokument gwarancyjny. 

10.  Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi samodzielnie, bez zgody 

Wykonawcy, naprawy lub istotnej zmiany w sprzęcie.    

 

§ 9 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części dostaw stanowiących 

przedmiot umowy określony w § 1,  uwzględniając wykaz części zamówienia określony w 

ofercie jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

2.  Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób  

     trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  

     Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) są wykluczone z  ubiegania   

się o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
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§ 10 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest 

dla Zamawiającego korzystna. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności takich zmian, zgodnie z zapisem SIWZ, w związku z art. 144 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. 

poz. 907 z póź. zmianami). 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich: 

Prawo zamówień publicznych, 

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że posiada autoryzację producenta oferowanych urządzeń w 

zakresie sprzedaży i serwisu, a dostarczony sprzęt posiada oznakowanie CE. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

 a) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do umowy), 

 c) protokół odbioru jakościowego  (załącznik nr 2.2 do umowy) 

 

7. Integralną częścią umowy są również: 

            a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ MDK/ZP/2//2015     

            b) oferta Wykonawcy z dnia ….......2015r.  z załącznikami. 

            

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


