
                          Załącznik nr 4 
Spr. 02/2018

PROJEKT
Umowa nr ………../ 02 / 2018

zawarta w dniu ……………………2018 roku 
pomiędzy: 
ZAMAWIAJĄCYM: 
Miejskim Domem Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4, 26-300  Opoczno  
NIP ……………………. REGON ………………
którą reprezentuje: 
p.o. Dyrektora – Andrzej Śliwka
zwanego dalej Zamawiającym, 
z jednej strony  
a
WYKONAWCĄ: 
.............................................................................................................................................................
z siedzibą w …………….……………………………………………………..,
NIP …………………………………………, REGON …………........................, KRS..
……………………………………………………. 
w imieniu, którego działa: 
……………………………………………………………………………………………………… 
wybranym w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.),  na
podstawie oferty Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do Umowy, o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1  Przedmiotem Umowy jest:  Modernizacja Kina MDK w Opocznie w zakresie dostawy i
montażu kinowego sprzętu nagłaśniającego wraz z przesuwnym zespołem ekranowym oraz
przeprowadzenie szkoleń w zakresie jego obsługi i użytkowania, zgodnie z ofertą  Wykonawcy; i
załącznikiem nr 2 do oferty; warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
2. Przedmiot Umowy, zwany dalej „Sprzętem” zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego
w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy i zamontowany zgodnie z wymogami producenta
sprzętu i obowiązującymi Normami.
3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy
wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) sprzętu nagłośnieniowego oraz kalkulacją cenową do
oferty ( załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
4. Wykonawca dostarczy Sprzęt na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca oświadcza,  że posiada kwalifikacje i  uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania umowy.
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Sprzęt  fabrycznie  nowy,  nieużywany,  nie
powystawowy, wolny od wad fizycznych i  prawnych, zgodny  z parametrami określonymi  w
SIWZ, załączniku nr 1 i nr 2 oraz złożoną ofertą.
7. Wykonawca  ponosi  całkowita  odpowiedzialność materialną  oraz  prawną za powstałe u
Zamawiającego,  jak  i  osób  trzecich  szkody w  wyniku  działań  albo  zaniechań  osób,  którymi
Wykonawca się posługuje w związku z realizacją niniejszej umowy.



8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem
lub  zniszczeniem,  w  tym   niezwiązanego  w  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  w  trakcie
dokonywania montażu oraz wniesienia.. W razie uszkodzenia lub zniszczenia tego mienia przez
Wykonawcę  lub  osoby,  którymi  Wykonawca  posługuje  się   przy  wykonywaniu  umowy,
Wykonawca  jest  obowiązany  do  naprawienia  szkody  przed  dokonaniem  odbioru  przedmiotu
umowy.  
9. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednia  wiedzę,  doświadczenie   i  dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
10. Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionych terminów, wykona przedmiot umowy przy
zachowaniu należytej staranności , uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego
działalności.
11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż  dochowane zostaną przez niego wszelkie parametry
oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe, a zarazem zapewniona będzie
wzajemna  kompatybilność  gwarantująca  prawidłowe  działanie  i  współdziałanie  określonych
instalacji po ich montażu i uruchomieniu. W przypadku zakłóceń lub niemożności uruchomienia
określonych   instalacji.  Wykonawca   zobowiązany  jest  do  niezwłocznej  ich  wymiany  oraz
montażu  zapewniającego prawidłowe działanie instalacji, jednak w terminie nie dłuższym niż 14
dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Zamawiającego. 

§ 2.
Termin realizacji  oraz  odbiór  przedmiotu  zamówienia

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy  w  terminie:  30  dni  od  daty
podpisania umowy.
2. Odbiór Sprzętu będzie polegał na stwierdzeniu jego zgodności z Umową w zakresie ilości,
parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz poprawności działania. 
3. Z czynności odbioru zostaną sporządzone : protokół odbioru ilościowego oraz protokół odbioru
i uruchomienia  sprzętu.
4. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę i  przekazany do odbioru będzie poddany weryfikacji
zgodnie z poniższą procedurą:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  na  co  najmniej  3  dni  przed  dostarczeniem  Sprzętu/
oprogramowania powiadomić (e-mailem na adres : ………………………………………………)
tel.  ………………………………………….Zamawiającego  o  planowanym  terminie  (godzinie)
dostarczenia całości lub części Sprzętu;
2) Wykonawca przygotuje Sprzęt w sposób umożliwiający jego weryfikację;
3) Po  dostarczeniu  Sprzętu  podpisywany  jest  przez  Strony  protokół  odbioru  ilościowego,
stwierdzający faktyczną ilość sztuk dostarczonego Sprzętu;
4) Zamawiający  do  5  dni  od  podpisania  protokołu  odbioru  ilościowego  zweryfikuje  czy
dostarczony Sprzęt jest zgodny z Umową, parametrami określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą;
5) W przypadku nie zgłaszania przez Zamawiającego uwag do odbieranego Sprzętu podpisywany
jest protokół odbioru Sprzętu;
6) w przypadku jakichkolwiek uwag do Sprzętu,  Zamawiający ma prawo odmówić dokonania
odbioru,  w  takim  przypadku  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  dostarczenia  niewadliwego
Sprzętu  bądź  uzupełnienia  braków  terminie  7  dni  od  zgłoszenia  takiego  żądania  przez
Zamawiającego.
5. Protokół odbioru Sprzętu/ oprogramowania, zawierać będzie w szczególności:
1) datę dokonania odbioru Sprzętu;
2) wykaz odebranego Sprzętu wraz z numerami seryjnymi;
3) datę podpisania protokołu odbioru ilościowego i uruchomienia;
6. Do dokonania odbioru Sprzętu Zamawiający powoła komisję.



7. Za datę  wykonania  przedmiotu  Umowy w zakresie  Sprzętu  uznaje  się  datę  dokonania  bez
zastrzeżeń protokołu odbioru.
8. Wraz ze Sprzętem dostarczone zostaną dokumenty gwarancyjne pochodzące od producenta/ów.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na warunkach określonych w ofercie,
SIWZ i niniejszej umowie.
10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy na  adres: MDK w Opocznie, ul.
Biernackiego 4, 26-300 Opoczno.

§ 3.
Warunki i terminy płatności wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą 
Wykonawcy ( oferta w załączeniu) w wysokości:

brutto: …………………….zł ( słownie brutto: …………………………………………………….)
w tym należny podatek  VAT stawka = ...........% , netto  - .................................zł.
Wynagrodzenie  jest  cena  obliczoną  na  podstawie  kalkulacji  cenowej  do  oferty  stanowiącej
załącznik nr 1 ( tabela 1) do SIWZ.
2. Wynagrodzenie brutto pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania
Umowy.
3. Strony postanawiają,  że wynagrodzenie brutto,  ani wynagrodzenie za poszczególne elementy
Sprzętu i szkolenia nie może ulec podwyższeniu, także w przypadkach określonych w § 6 ust. 1.
4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, którą
wystawi Wykonawca na podstawie podpisanego protokołu odbioru i uruchomienia.
5. Wynagrodzenie  będzie  płatne  na  rachunek Wykonawcy nr…………………………………. w
terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo złożonej  faktury.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Błędnie wystawiona faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu faktury
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Termin płatności liczony będzie ponownie od
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo złożonej faktury, stanowiącej podstawę do zapłaty.
8. W  przypadku  wykonywania  części  zamówienia  przez  podwykonawców  wynagrodzenie
realizowane będzie w następujący sposób:
a) Wykonawca składając fakturę, która obejmuje zakres realizowany przez Podwykonawcę, dokona
wyszczególnienia należności przysługującej Podwykonawcy.
b) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu,
potwierdzoną  przez  bank,  kserokopię  przelewu  dokonanego  na  rachunek  Podwykonawcy.  Brak
potwierdzonej  kserokopii  skutkować  będzie  zatrzymaniem  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy.
c)  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  zapłatę  wynagrodzenia  określonego  w  umowach  z
podwykonawcami na rzecz tych podwykonawców.   

§ 4.
Kary umowne

1. Za  niedotrzymanie  terminu  wynikającego  z  Umowy  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w
wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących
po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  20%  wartości   brutto
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Kary umowne potrącane będą z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca
wyraża  zgodę,  a  w  przypadku  braku  możliwości  potrącenia  będą  płatne  przelewem  na  konto



bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
4. W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  Strony  postanawiają,  że  przy  dochodzeniu  kar  umownych
Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesienia szkody, ani jej wysokości.

§ 5.
Odstąpienie od Umowy

1. Poza  przypadkami  wskazanymi  powyżej,  Zamawiający,  niezależnie  od  pozostałych  praw
przysługujących  mu  w  związku  z  naruszeniem  przez  Wykonawcę  postanowień  Umowy,  może
odstąpić w całości lub w części od Umowy, w przypadku:
1) utraty  dofinansowania  pochodzącego  z  budżetu   Państwowego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  na
realizację Umowy;
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub ukończona likwidacja Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienie Umowy;
2. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia widomości o wskazanych tam okolicznościach.

§ 6.
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art.  144 ustawy Pzp, przewiduje w szczególności możliwość zmiany
Umowy w przypadku:
1) Wycofania z sieci dystrybucji lub z innego powodu niedostępności oferowanego modelu Sprzętu
i  niemożliwości  dostarczenia  go  Zamawiającemu,  w  takim  przypadku  Zamawiający  dopuszcza
dostarczenie innego modelu Sprzętu/oprogramowania pod warunkiem, że spełnia on/ono wszystkie
parametry określone przez Zamawiającego , a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie
takiej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
2) W przypadku określonym w pkt 1 zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy o
14 dni.
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca, przed dostawą jest zobowiązany złożyć
Zamawiającemu  pisemne  oświadczenie  potwierdzające  brak  możliwości  dostarczenia  Sprzętu
określonego  w  Umowie  oraz  wskazać  model  typ  proponowanego  nowego  Sprzętu  wraz  z
zapewnieniem o spełnianiu parametrów określonych przez Zamawiającego.

§ 7.
Gwarancja,   obsługa serwisowa    

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 
Okres  gwarancji   wynosi  ……..…..  miesięcy (  zgodnie  z  ofertą)  licząc  od  daty  końcowego
bezusterkowego  odbioru przez Zamawiającego całego przedmiotu umowy.
Niniejszy okres zostanie przedłużony o czas usuwania wad i usterek w wykonanych na podstawie
niniejszej umowy robotach.
Okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
2. Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust.1, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi, z tym, że okres rękojmi kończy się wraz z upływem okresu gwarancyjnego.
3. Odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  udzielonej  gwarancji  i  rękojmi  na  dostarczony
przedmiot umowy obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzenia usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.
4. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca gwarantuje  świadczenie autoryzowanego
serwisu  gwarancyjnego który  zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój



koszt ( obejmującego również dojazd i transport ),  polegającego na wymianie elementów przedmiotu
umowy  na  wolne  od  wad  lub  usunięciu  wad  w  drodze  naprawy,  usunięcia  uszkodzenia
przywracającego  sprawność  funkcjonalną  urządzeń,  ale  również  przywrócenia  sprawności
funkcjonalnej urządzeń w środowisku, w którym były ustawione.
5. Autoryzowany serwis gwarancyjny  wykonywać będzie   ………………………….……………..
tel/fax   ………………………………..e-  mail  ……………………………………………….
…………
6. Czas  reakcji  serwisowej  Wykonawcy w przypadku  wad  ujawnionych  w okresie  gwarancji  i
rękojmi wynosi do 2 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
7. Czas na zakończenie naprawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia ustalenia przyczyny wady i
zgłoszenia.
8. W przypadku, gdy po trzech naprawach serwisowych nastąpi kolejne uszkodzenie tego samego
elementu,  zostanie  on  wymieniony  przez  Wykonawcę  na  nowy  element  o  parametrach
równoważnych.
9. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia
okresu gwarancji o czas naprawy.
10. Zamawiający  zgłasza  reklamacje  Wykonawcy  w  formie  pisemnej:  faxem  na  nr
…………………….lub e-mailem na adres:…………………………..………………………………..
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
związanych z rękojmią.
12. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym, Zamawiający ma prawo do usunięcia
wad na koszt Wykonawcy.
13. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego, Wykonawca na  własny  koszt            zobowiązuje  się 
dokonać  pełnego  przeglądu  i  konserwacji  sprzętu  nie  później  niż  1  miesiąc  przed  upływem
gwarancji.

§ 8
Zasady współdziałania Stron

1. Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu
Umowy, w tym ich koordynowania, wyznaczają i upoważniają następujące osoby

a) Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………….. tel ………………………………..

b) Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………….. tel ………………………………..

2. Powyższe osoby są związane warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.

§ 9.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o
podwykonawstwo (jeżeli wskazał w ofercie) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2. Jeżeli  Wykonawca  zamierza  dokonać  zmiany  lub  zrezygnować  z  Podwykonawcy,  na  którego
zasoby  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest
zobowiązany  wskazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  następuje  w  trakcie  jego
realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawi  oświadczenie  o  spełnianiu  warunku



udziału w postępowaniu lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podwykonawców w trakcie wykonywania usługi.

            § 10
              Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z realizacją umowy muszą być wyrażone na
piśmie  i  doręczone  drugiej  stronie.  Za  doręczoną  uważa  się  również  przesyłkę  dwukrotnie
awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu awizacji,  na ostatnio wskazany przez stronę
adres. 
4. Wykonawca oświadcza,  że znany jest  mu fakt,  iż treść niniejszej  umowy,  a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r., poz.
1764 z późn.zm),   która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron umowy.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - kserokopia formularza oferty Wykonawcy wraz z załącznikiem nr 1A.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA
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	1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.
	2. Odbiór Sprzętu będzie polegał na stwierdzeniu jego zgodności z Umową w zakresie ilości, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz poprawności działania.
	3. Z czynności odbioru zostaną sporządzone : protokół odbioru ilościowego oraz protokół odbioru i uruchomienia sprzętu.
	4. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę i przekazany do odbioru będzie poddany weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą:
	1) Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 3 dni przed dostarczeniem Sprzętu/ oprogramowania powiadomić (e-mailem na adres : ………………………………………………)
	tel. ………………………………………….Zamawiającego o planowanym terminie (godzinie) dostarczenia całości lub części Sprzętu;
	2) Wykonawca przygotuje Sprzęt w sposób umożliwiający jego weryfikację;
	3) Po dostarczeniu Sprzętu podpisywany jest przez Strony protokół odbioru ilościowego, stwierdzający faktyczną ilość sztuk dostarczonego Sprzętu;
	4) Zamawiający do 5 dni od podpisania protokołu odbioru ilościowego zweryfikuje czy dostarczony Sprzęt jest zgodny z Umową, parametrami określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą;
	5) W przypadku nie zgłaszania przez Zamawiającego uwag do odbieranego Sprzętu podpisywany jest protokół odbioru Sprzętu;
	6) w przypadku jakichkolwiek uwag do Sprzętu, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego Sprzętu bądź uzupełnienia braków terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
	5. Protokół odbioru Sprzętu/ oprogramowania, zawierać będzie w szczególności:
	1) datę dokonania odbioru Sprzętu;
	2) wykaz odebranego Sprzętu wraz z numerami seryjnymi;
	3) datę podpisania protokołu odbioru ilościowego i uruchomienia;
	6. Do dokonania odbioru Sprzętu Zamawiający powoła komisję.
	7. Za datę wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Sprzętu uznaje się datę dokonania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
	8. Wraz ze Sprzętem dostarczone zostaną dokumenty gwarancyjne pochodzące od producenta/ów.
	9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na warunkach określonych w ofercie, SIWZ i niniejszej umowie.
	10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy na adres: MDK w Opocznie, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno.

