
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Zamawiający: 
Wodzisławskie Centrum Kultury 
ul. ks. płk. W. Kubsza 17 
44-300 Wodzisław Śląski 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 

   

UMOWA  

 
 
zawarta w dniu....................2019 r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy Wodzisławskim 

Centrum Kultury, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. ks. płk. W. Kubsza 17, NIP 6470514171, 

REGON 000821607, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: dyrektor 

Krzysztof Jaroch    

                                                    

a  

Firmą...............................................,ul.....................................NIP.............................................

REGON.......................,zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której 

działa............................................................ . 

 

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986) została zawarta umowa o następującej treści:  

§1 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego ze 

szkoleniem obsługi dla kina „Pegaz” w Wodzisławskim Centrum Kultury w zakresie: 

L.p Rodzaj sprzętu ilość 
1,   
2.   
3.   
4.    
5.   
6.   
7.   
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8.   
9.    
10.   
 

2. Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, 

nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia, wolnego od wad oraz 

posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty 

dopuszczające do użytku. Sprzęt musi być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy 

bez żadnych dodatkowych nakładów.  

3. Zakres i sposób wykonania dostawy określają:  

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do 

30.09.2019r. 

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają  

wynagrodzenie w wysokości ……… złotych 

(słownie:………………………………../100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w 

kwocie ………………. złotych. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy  

…………………………… nr konta …………………………. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,  

wynagrodzenie zostanie dostosowane do obowiązujących regulacji prawnych. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
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realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………… 

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy  

przedmiotu umowy.  

8. Płatność zostanie  dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy,………………..w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. 

§4 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania objętych 

umową.  

§ 5 

Kary umowne 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych 

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za 

każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu ustalonego 

na usunięcie wad, 
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c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3. 

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdy wartość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne. 

4. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości równowartości utraconego w całości lub w części dofinansowania z Programu 

Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przypadku gdy Zamawiający utraci 

prawo do przyznanego dofinansowania – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy lub 

realizacją innych ciążących na nim obowiązków i w ten sposób uniemożliwi 

Zamawiającemu rozliczenie dofinansowania w terminie wymaganym przez organ 

udzielający dofinansowanie. 

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w terminie 7 dni Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie 

zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego 

usunięcia wady.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które 

Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

§6 

Odstąpienie od umowy 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej z niżej wymienionych 

okoliczności, jeżeli: 

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

c) Wykonawca realizuje zadanie przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.  

d) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy i opóźnienie to wskazuje 

na prawdopodobieństwo nie wykonania umowy w terminie. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru zadania lub podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, 

b) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy.  

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady fizyczne lub prawne na okres …. lat 

od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania i podpisania (bez uwag) protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub 

mailem) powiadomienia przez Zamawiającego, bądź też w terminie uwzględniającym 

techniczne i organizacyjne możliwości usunięcia wad lub usterek, uzgodnionym przez 

strony. Okres rękojmi i gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
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4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy.  

7. W przypadku stwierdzenia wad, które zostały potwierdzone w protokole zdawczo-

odbiorczym, Zamawiający może w ramach rekompensaty skorzystać z: 

a) przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji. 

b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane zadanie, w których wady stwierdzono. 

 

§ 8 
Odbiór końcowy 

W imieniu Zamawiającego odbioru będzie dokonywała komisja w następującym składzie: 

1……………………………. 

2……………………………. 

3……………………………. 

4……………………………. 

5……………………………. 

§9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
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Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 

istotne naruszenie postanowień umowy. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) Formularz ofertowy– Załącznik nr 1 

 

 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 


