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Zał. nr 4 do SIWZ 

Wzór 

 

 

 

Umowa nr …............. 

 

 

zawarta w dniu _____________________ w Przemyślu pomiędzy: 

 

Centrum Kulturalnym w Przemyślu, ul. S. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl, 

REGON 650953538 , NIP 795-21-24-902, 

zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez 

1. Adama Halwę – Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu. 

 

a 

..................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

P. .........................................   - ............................. 

P. .........................................   - .............................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§1  

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kinowego sprzętu 

cyfrowego w Centrum Kulturalnym w Przemyśłu.  

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem, zestrojeniem systemu 

nagłośnieniowego oraz systemu projekcyjnego oraz z przeszkoleniem z obsługi.  

3. Szczegółowy zakres dostawy określa formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 1 do 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu wyposażenia do Centrum 

Kulturalnego w Przemyślu, ul. S. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl. 

 

§2 

1. Wykonanie dostawy i montażu wyposażenia w zakresie określonym w załączniku nr 1 do 

umowy nastąpi w terminie do 28.11.2013 roku.  

2. Obiekt do montażu sprzętu zostanie udostępniony Wykonawcy od dnia podpisania umowy.  

3. Za termin całkowitego zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania końcowego 

protokołu odbioru. 

 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 

……………………………zł brutto, w tym podatek VAT ……………… (słownie: 

…...……………………………………………  

2. Wartości jednostkowe wyposażenia określonego w załączniku nr 1 do umowy w okresie 

obowiązywania umowy nie ulegną zmianie.  

§ 4 
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1. 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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości wynagrodzenia 

wykonawcy, zmiany ilości oferowanych do wykonania robót, określonych w formularzu 

cenowym w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 3 do 6  

3. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku: 

- konieczności wykonania dostaw dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia realizowanego w ramach zamówienia podstawowego, a ich dostawa 

wymagać będzie dłuższego terminu niż 14 dni, 

- nieudostępnienia przez Zamawiającego obiektu dla wykonania niezbędnego montażu przedmiotu 

zamówienia z powodu przesunięcia terminu zakończenia prowadzonych robót budowlanych, o 

ilość dni opóźnienia. 

4. Zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

- ustawowych zmian stawek podatku VAT, 

-  wykonania dostaw dodatkowych,  

5. Zmiana ilości oferowanych do wykonania dostaw, określonych w formularzu cenowym, może 

nastąpić tylko w przypadku konieczności wykonania dostaw dodatkowych, które będą niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia lub koniecznych do wprowadzenia zmian wynikłych w 

trakcie realizacji umowy.  

 

§ 5 

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej po dokonaniu odbioru dostawy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz ze wszystkimi niezbędnymi protokołami 

oraz oświadczenia o udzieleniu gwarancji na dostawy. 

3. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach umowy 

dostawy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Umowa z podwykonawcą  może być zawarta przez Wykonawcę pod warunkiem uprzedniego 

wyrażenia zgody na jej zawarcie przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na jej zawarcie. 

3. Zasadę tę stosuje się również do zmian umowy z podwykonawcą. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 2 będzie precyzować zakres rzeczowy i finansowy dostaw 

zleconych do wykonania podwykonawcy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego w części 

dotyczącej podwykonawców, pod warunkiem udokumentowania rozliczenia się 

z podwykonawcami za wykonanie dostaw zleconych podwykonawcom w ramach realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadku dostaw realizowanych przez podwykonawców do każdej faktury Wykonawca 

dołączy pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał pełną kwotę 

wynagrodzenia za wykonanie dostaw, których faktura dotyczy, względnie uwierzytelnione przez 

bank dowody zapłaty całości należnego podwykonawcy wynagrodzenia lub umowę cesji 

wierzytelności, na mocy której zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dokona bezpośrednio 

Zamawiający.  
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7. Nie spełnienie tych warunków przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego według własnego 

wyboru do zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, aż do czasu 

udokumentowania zapłaty dla Podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty dla 

podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 

8. Zapisy ust. 1-7 odnoszą się odpowiednio również do zatrudnienia dalszych podwykonawców 

przez podwykonawcę. 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy 

w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając  

o tym na piśmie Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

   1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając Wykonawcy uzasadniony technologicznie termin na usunięcie wad. W przypadku 

bezskutecznego upływu terminu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i 

przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad 

poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty 

wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z udzielonego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

   2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

6. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez 

uwag. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio dostaw jako wadliwych, jak też dokonania ich odbioru w przypadku właściwego 

wykonania dostaw. 

9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót, przed upływem terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu rękojmi. 

10. Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na 

celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone 

w zamówieniu. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot 

umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w 

oparciu o zgodne z aktualnym prawem rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz 

spełniające techniczne i funkcjonalno –użytkowe.  

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, świadectwa jakości potwierdzające, 

że dostarczony sprzęt jest dopuszczony do stosowania w tego typu obiektach oraz spełniające 

wymogi bezpieczeństwa. 

 

§ 8 

Jeśli w toku realizacji zamówienia wystąpi konieczność ograniczenia zakresu dostaw, rozliczenie 

nastąpi na podstawie ustalonych w postępowaniu przetargowym wartości jednostkowych, 

określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz faktycznie dostarczonego sprzętu. Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek inne roszczenie z tytułu ograniczenia dostaw przez Zamawiającego.  
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§ 9 

Jeśli w toku realizacji zamówienia wystąpi konieczność udzielenia dostaw dodatkowych, których 

wartość nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 

zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione 

od wykonania zamówienia dodatkowego,  to Wykonawca zobowiązuje się wykonać te dostawy na 

podstawie odrębnej umowy  za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym według ustalonych w 

trakcie niniejszego postępowania przetargowego wartości jednostkowych. 

 

§ 10 

1.Wykonawca udzieli gwarancji za wykonane dostawy na okres: 36 miesięcy od dnia dokonania 

odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości wad lub usterek 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu technologicznie 

uzasadniony termin na ich usuniecie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, niezależnie 

od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający 

może domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do 

ich usunięcia będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i 

usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego 

Zamawiający może potrącić z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.   

 

§ 11 

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

oferty tj. ………………….. zł (słownie: ……………………………………. zł). 

2. Powyższa kwota zostanie wniesiona w formie …………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzieli się na: 

 - część gwarantującą zgodne z umową wykonanie dostaw, w wysokości ………….. zł 

(słownie: …………………………………………………… zł – 70 % wysokości zabezpieczenia), 

 - część gwarantującą pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości ……… zł 

(słownie: …………………………………………………… zł – 30 % wysokości zabezpieczenia). 

4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, a pozostała część zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 12 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary: 

1. Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wys. 0,1 %  wynagrodzenia umownego licząc od 

22 dnia po zgłoszeniu zakończenia dostawy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 1 umowy. 

 

§ 13 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1. Za przekroczenie ustalonego w umowie końcowego terminu zakończenia dostawy, 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie dostawy. 
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2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za 

wady w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 1 umowy. 

4. Należności z tytułu kar umownych określonych w punktach 1 potrącone będą przez 

Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 14 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 16 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi postępowania 

reklamacyjnego, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. 

 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Nr 1. Formularz cenowy. 

 

 

 

 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 


