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Umowa nr ………………….. 

Zawarta w dniu …………………….. w Grodkowie pomiędzy: 

Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie, ul Kasztanowa 16, 49-200 Grodków, NIP 753-00-25-193, 
reprezentowanym przez: 

Dyrektora -  Pawła Garncarza  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie oferty 
złożonej w dniu ……………………………….. 

o następującej treści: 

                                                                                        § 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

1) Zadania nr 1: Cyfryzacja Kina "Klaps" w Grodkowie 

2) Zadania nr 2: Modernizacja Kina "Klaps" w Grodkowie – zakup systemu nagłośnienia 
kinowego i ekranu kinowego

1
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i szkolenie pracowników  
zamawiającego.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  oraz w ofercie Wykonawcy i stanowi integralną część umowy. Wykonawca dostarczy 
przedmiot zamówienia o parametrach i właściwościach jak w w/w dokumentach. 

4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompatybilny, wolny od wad i uszkodzeń i posiada 
stosowne dokumenty pozwalające na wprowadzenie go do obrotu towarowego na trenie Polski.    

 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia : …………………. 

2. Za termin realizacji umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego. 

 

 

§ 3 

                                                 
1
 Niniejszy wzór umowy może posłużyć do realizacji każdego z zadań  wymienionych § 1 ust. 1 na podstawie odrębnej umowy. 

(Do umowy zostaną wpisane właściwe nr zadań i nazwy) 
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1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy 
z należytą starannością. 

2. Przy wykonywaniu umowy wykonawca, ponosi odpowiedzialność za: 

1) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 

2) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu zamawiającego przez osoby zatrudnione przez 
wykonawcę przy wykonywaniu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia wykonawcy 
warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 
przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy na swój koszt i ryzyko, 
własnym transportem  do  kina „Klaps” w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl. 15. 

2. Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony 
przez strony umowy. Szczegółowe warunki i zasady dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu umowy podano w § 7 umowy. 

3. Do realizacji niniejszej umowy wyznacza się:  

– ze strony zamawiającego: …......................., tel. ……………, email: ………………… 

– ze strony wykonawcy: …......................., tel. ……………, email: ………………… 

4. Osoby wyznaczone do realizacji umowy mają prawo do podpisania  protokołu końcowego. 

 

§ 5 

Za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości – …………………….  zł (słownie: ……………….. zł),  

w tym podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości, tj. w kwocie –
……………………….. zł (słownie: …………………………………….. zł).  

Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) wynosi …………………….. zł (słownie:……………… zł).  

 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji 
przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej faktury. Podstawę do wystawienia faktury oraz 
do dokonania płatności będzie stanowić podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy 
protokół odbioru końcowego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w ciągu 30 dni od daty 
doręczenia faktury zamawiającemu na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Faktury należy wystawić na: Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul Kasztanowa 16,  
49-200 Grodków, NIP 753-00-25-193,  

4. Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 
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1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 
podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego  odbioru końcowego . 

2. Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności 
realizacji przedmiotu zamówienia i wymaganej funkcjonalności dostawy  
i przeprowadzonym szkoleniu  pracowników Zamawiającego . 

3. Dzień i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni z zamawiającym z trzydniowym 
wyprzedzeniem. 

4. Czas trwania procedury odbioru końcowego nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. 

5. W dniu podpisania protokołu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 
gwarancyjne. 

6. Najpóźniej w dniu dostawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty 
bezpieczeństwa CE oraz dokumenty wymagane przez prawo potwierdzające dopuszczenie 
przedmiotu zamówienia do używania na terenie Polski a także dokumentację użytkową, 
opisującą w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji sprzętu (instrukcje obsługi, 
instrukcje konserwacji itp.). Złożone dokumenty winny potwierdzać zgodność oferowanych 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

7. Wykonawca oświadcza ponadto, iż wszystkie urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia 
posiadają certyfikat  bezpieczeństwa  CE.  

 

§ 8 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony opierają 
na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach  
i w następującej wysokości: 

1) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie Wykonawcy w 
stosunku do umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem wykonania przedmiotu umowy, a dniem 
podpisania protokołu odbioru. 

2) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy , 
zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie, kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy. 

3) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie Wykonawcy w 
stosunku do terminu usunięcia wad  w wysokości 200 zł  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad  określonego w § 9 ust. 4 
i 5. 

4) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie Wykonawcy w 
stosunku do terminu wykonania przeglądu gwarancyjnego  w wysokości 200 zł  za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  liczony od dnia upływu uzgodnionego terminu  
określonego w § 9 ust.9. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na zamawiającego 
obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

3. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez 
strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

4. Kary umowne  potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

§ 9 
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1. Na dostarczany sprzęt Wykonawca udziela gwarancji co do jakości, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres gwarancji wynosi ….... licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Okres  gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy , tj. czas liczony od 
zgłoszenie wady do dnia  jej usunięcia i biegnie od nowa w przypadku wymiany urządzenia na 
nowy. 

4. Czas skutecznej naprawy zgłoszonej wady  nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych 
od dnia jej zgłoszenia  drogą elektroniczna na pocztę : e –mail …………….. 

5. Jeżeli z udokumentowanych przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, czas naprawy zgłoszonej wady nie będzie możliwy 
w terminie  7 dni  Strony umowy uzgodnią ostateczny, wiążący termin usunięcia usterki.  

6. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, na czas usunięcia wady urządzenia, dostarczy mu 
urządzenie o parametrach nie gorszych niż określony w niniejszej umowie lub za jego zgodą o 
innych parametrach.   

7. Wszelkie koszty serwisu są wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 i Wykonawca 
nie ma prawa żądać dalszego wynagrodzenia z tego tytułu. 

8. Wykonawca dokonywać będzie , w okresie …........- miesięcznej gwarancji,  przeglądy 
gwarancyjne wskazane przez producenta, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy w ramach 
wynagrodzenia , o którym mowa w  § 5. Termin każdego z przeglądów gwarancyjnych 
ustalony zostanie w drodze dwustronnych uzgodnień. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie 
określonym w p. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający poza uprawnieniami 
przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz 
zachowując inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym 
roszczenia z tytułu kar umownych. 

10. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

§ 10 

Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 

 

§ 11 

Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 
dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację 
umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 

 

 

§ 13 
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1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na 
realizację robót, 

b) zaistnienia siły wyższej, 

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 

2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

3) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści 
oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy – w przypadku gdy 
Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub 
rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

5) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 
stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z wszystkimi  załącznikami i oferta Wykonawcy. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień 
niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumienia się stron spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowa została sporządzona w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 
wykonawca, 3 zamawiający. 

 

………………………………………………….. 

(Wykonawca) 

 

………………………………………………….. 

(Zamawiający) 

 


