
Załącznik nr 6 do SWZ

Nr sprawy 2/2021 – wzór umowy

UMOWA …….2021

zawarta w dniu ……………. r. w Przasnyszu pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu, 

ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz, NIP: 761135786
reprezentowanym przez :
……………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym, 
a
…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………………………………..
zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego w trybie podstawowym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………… z dnia ……….,
o następującej treści: 

§ 1.

1.  Przedmiotem umowy jest  realizacja zadania  pn.  „Kino wraca  do  Przasnysza.  Zakup

profesjonalnego projektora cyfrowego”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) dostawę wraz z wniesieniem na salę widowiskową Zamawiającego; projektora cyfrowego
o  parametrach  wskazanych  w opisie  przedmiotu  zamówienia,  obiektywu  oraz  układu  do
projekcji filmów 3D wraz z niezbędnymi certyfikatami i atestami (o ile są wymagane).
2)  szkolenie  obsługi  (2  osoby)  oraz  wsparcie  informacyjne  związane  z  montażem  
i podłączeniem dostarczonych urządzeń.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się do 10.11.2021 r.
4. Koszty transportu, zabezpieczenia oraz wniesienia urządzeń do siedziby Zamawiającego, a
także ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia przewidzianego
niniejszą umową.
5. Umowa nie obejmuje montażu i podłączenia przedmiotu umowy, z uwagi na konieczność
prowadzenia  robót  budowlanych  w  budynku  Zamawiającego.  Montaż  i  podłączenie  nie
wchodzi w zakres Umowy, jednak Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się
zagwarantować wsparcie informacyjne związane z montażem i podłączeniem dostarczonych
urządzeń, w razie takiej konieczności.

§ 2.

1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

L.p. Nazwa Parametry techniczne
1.
2.
3.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędne  doświadczenie  i  gwarantuje  zdolność
techniczną do wykonania przedmiotu umowy.
3.   Szkolenie obsługi odbędzie się  po montażu i  podłączeniu  urządzeń.  Termin szkolenia
zostanie  odrębnie  uzgodniony  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą.  Termin  ten  strony
ustalą po zakończeniu robót budowlanych w Miejskim Domu Kultury im. Stanisława Ostoi –
Kotkowskiego w Przasnyszu, nie później jednak niż do 31.12.2023 r.



4.  Montaż  przedmiotu zamówienia  zostanie zlecony odrębnym zamówieniem,  w  terminie
późniejszym. 

§ 3.

1. Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z polskimi normami, przepisami prawa oraz z
zasadami  rzetelnej  wiedzy  technicznej.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca
zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do
stosowania w tego rodzaju zamówieniu, a przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy,
kompletować i okazywać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty i świadectwa jakości.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelką dokumentację na elementy przedmiotu
umowy - gwarancje, instrukcje obsługi urządzeń itp.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i
posiada odpowiednie atesty techniczne, certyfikaty,  świadectwa jakości  itp.  które przekaże
Zamawiającemu.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  szkolenia  dla  2  osób  ze  strony
Zamawiającego, obsługujących zamontowane urządzenia.
5. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany
zostanie przez obie Strony i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
7.  Okres  gwarancji  na  zamontowane  urządzenia  wynosi  ….  miesięcy/miesiące  od  daty
odbioru końcowego.
8. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 24 m-cy liczone od
daty podpisania protokołu odbioru.

§ 4.

1.   Za wykonanie  przedmiotu umowy określonego  w § 1,  zgodnie  z  przedłożoną ofertą,
Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy kwotę  …………  zł netto (+ …………… zł  podatku
VAT), tj.  ………….. zł brutto, słownie (………………………..), przelewem w terminie
30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W powyższej kwocie mieszczą się wszystkie
koszty  wykonania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę,  w  tym  dostawa,  transport,
wniesienie, wsparcie informacyjne Zamawiającego.

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza,  że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania
faktury VAT.

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku wskazany na fakturze, na który dokonywany
będzie przelew wynagrodzenia należy do niego i znajduje się na tzw. „białej liście”,  tj.
wykazie  podmiotów  prowadzonym  przez  Szefa  Krajowej  Administracji  Skarbowej,
zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw.

5. W  przypadku  wykonania  części  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców,
Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia
przez  Wykonawcę  dowodu  zapłaty  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  na  rzecz
podwykonawcy  (kserokopia  wyciągu  bankowego  lub  oświadczenie  podwykonawcy  o
otrzymaniu należnego wynagrodzenia).

6. W  przypadku  wykonania  części  przedmiotu   umowy  przy  udziale  podwykonawców,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy podwykonawczej/ dalszej umowy
podwykonawczej  celem  zaakceptowania  przez  Zamawiającego.   Brak  odpowiedzi  ze
strony Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy,
oznacza jej akceptację.



§ 5.

Przy  stwierdzeniu  przy  odbiorze  i  w  okresie  rękojmi  wad  nadających  się  do  usunięcia
Zamawiający może:

1.  Zażądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni możliwy do zrealizowania
termin.  Wady  nie  usunięte  w  terminie  Zamawiający  może  usunąć  sam  w  zastępstwie
Wykonawcy na jego koszt.
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone w protokole, po oględzinach, o których będzie
zawiadomiony Wykonawca.

§ 6.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych:

1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu:

a) Za  zwłokę  w  dostawie  przedmiotu  umowy,  karę  umowną  w  wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości
przedmiotu Umowy.
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi karę umowną
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu Umowy.
c) Z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  wyłącznie  od  Wykonawcy  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy:

Z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  wyłącznie  od  Zamawiającego  w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. W  przypadku  gdy  kary  umowne  nie  pokrywają  kosztów  zaistniałej  szkody  stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.Limit kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony ze wszystkich tytułów przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście/z udziałem podwykonawców
*

1. Podwykonawcy 
a) Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy  lub

podwykonawcom.
b) Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm,
imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców,  zakres  prac,  które
Wykonawca  będzie  wykonywał  za  pomocą  podwykonawców.  Wykonawca
zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych.

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca spełnia
je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  lub  wykonawca
spełni  je  samodzielnie.  Wówczas  wraz  z  projektem  umowy  podwykonawczej
Wykonawca  przedkłada  oświadczenia  i  dokumenty  określone  w  SWZ,  właściwe
dla podmiotu trzeciego.



d) Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  podwykonawcy,  zachodzą  podstawy  do
wykluczenia,  Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

§ 8

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  przepisami
instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  i  BHP oraz  zobowiązuje  się  do ich przestrzegania
podczas wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały
zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2.  Wszelkie  ewentualne   spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  będą   rozstrzygane
polubownie, a w przypadku gdy nie dojdzie do porozumienia, spór rozstrzygnie  sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do
wykonania  umowy  nie  dojdzie  wskutek  zawieszenia  działalności  na  mocy  decyzji
administracyjnych wydanych dla kraju, województwa lub miasta a także wskutek zadziałania
sił  wyższych,  czyli  nieprzewidzianych  zdarzeń  których nie  można  było przewidzieć  i  im
zapobiec,  powstałych poza kontrolą stron, w szczególności  zdarzeń takich jak:  katastrofy,
wojny, strajki, awarie energetyczne itp.

§ 10.

Niniejsza  umowa  ma  charakter  poufny,  jej  treść  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
może  być  udostępniana osobom nieupoważnionym,  z  zastrzeżeniem przepisów Ustawy  o
dostępie do informacji publicznej.

§ 11

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy mogą dotyczyć niezawinionych przez Wykonawcę przypadków wystąpienia
nieprzewidywalnych  i  niezależnych  od  Wykonawcy  przeszkód.  W  takim  przypadku
wykonywanie przedmiotu umowy przedłużone zostanie o okres trwania takiej przeszkody.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.

Wykonawca         Zamawiający

* niepotrzebne skreślić 
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