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                                                                                                                               załącznik nr 5 do siwz 
 

UMOWA DOSTAWY NR ..../2012 

/ projekt / 

       W dniu .................................... 2012 r. w Janowie Podlaskim pomiędzy Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym  przez: 

Wiesławę Tur – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.  
a 
........................................................................................................................................................ 
- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1) .................................................................................. 

2) .................................................................................. 

 

w rezultacie   wyboru   oferty   w   przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej  

zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  

ustawy  z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne 

pn. „ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO KINA CYFROWEGO 3D 
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE PODLASKIM” 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca : wykona zamówienie zgodnie z 

postanowieniami określonymi w SIWZ oraz zestawieniem „Dostawa i montaż urządzeń do 

kina cyfrowego 3D w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim / załącznik nr 6 

do siwz/ i specyfikacją techniczną /załącznik nr 7 do siwz/. 
 

§2 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się 

zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę brutto ..................................zł.  

    słownie : …………………………………………………………………………………….   

§3. 

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury 

VAT.  

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonaną dostawę wraz z montażem stanowić będzie 

protokół odbioru  końcowego przedmiotu umowy,   podpisany   przez   Zamawiającego i 

Wykonawcę. 
3.  Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT  

       wystawionej przez Wykonawcę  przelewem na konto Nr…………………………………… 

4. Termin zapłaty - do 30 dni od daty doręczenia faktury.  

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca naliczy odsetki  ustawowe. 

6.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją  

      istotnych warunków zamówienia oraz wybraną ofertą jest wynagrodzenie w formie  

     ryczałtu. 

7. Określona w ust.1 cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 
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§ 4. 

 

1. Miejscem dostawy jest Gminny Ośrodek Kultury w  Janowie Podlaskim, u. 1 Maja 13.  

2. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko oraz transportem Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

§ 6 

    W sprawach nieuregulowanych  w umowie zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia  

29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

i Kodeksu Cywilnego  

§ 7 

 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądowi Powszechnemu właściwemu  dla siedziby Zamawiającego. 

 § 8. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

   § 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje   się   wykonać   zamówienie samodzielnie. 

 §10. 

1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od 

dnia odbioru końcowego. 

2. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający  

zawiadomi Wykonawcę, co najmniej na 7 dni wcześniej.  

§11. 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub wadliwe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 

wysokości 0,03 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki. 

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie 

wad, 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia ryczałtowego /brutto/. 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za : 

             a).  zwłokę w przekazywaniu sali kinowej w wysokości 0,03% wynagrodzenia    

                 ryczałtowe brutto za każdy dzień zwłoki. 

                 b).   odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w  

                       wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego /brutto/. 

3. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może 

potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§12. 

1. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na 

Zamawiającym. 

2. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

      Zamawiającemu do sprawdzenia n/w dokumenty, które będą stanowić podstawę dokonania 

      odbioru:  certyfikaty, aprobaty, karty parametrów technicznych, gwarancyjnych   

      producenta, deklaracje zgodności, instrukcje eksploatacji i konserwacji – wszystko      

      w języku polskim. 

§13. 

1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych dostaw z 

montażem do   odbioru   przez  Zamawiającego. 

2. 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, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu Umowy po 

raz drugi. 

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

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

przy odbiorze wad. 

4. Strony ustalają, że odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym 

trybu roboczego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad jeżeli 

wystąpią oraz do żądania  wyznaczenia  terminu   na  odbiór  zakwestionowanych   poprzednio   

dostaw jako wadliwych. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.                

§14. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy; odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż l miesiąc. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i                                
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powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co 

najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§15. 

Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§16. 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz w sprawach procesowych 
przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§17. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA: 

 


