
UMOWA nr   ...../WEK.II/ Z/ .......... /2018

zawarta w dniu ...........................  r. w Płocku pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock  z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, NIP 7743135712 zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
a
.....................................z  siedzibą  .....................  wpisaną  do  ……………………............,
NIP:  ................,  REGON:...............  reprezentowanym  przez:………,  zwanym  dalej
„Wykonawcą”,
zwanymi łącznie ,,Stronami'',
o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w wyniku dokonania przez
Zamawiającego wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego, zgodnie z  ogłoszeniem,  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz ofertą
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, dostawy wraz z montażem
sprzętu  i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne – w ramach
projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację
istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego
w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego
2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

2. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny, posiadający wszelkie kable, podzespoły, niezbędne
do ich prawidłowego użytkowania, gotowe do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych
zakupów.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony  sprzęt  będzie  fabrycznie  nowy,  nieużywany,
w  pierwszym  gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz  obciążeń
osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i  funkcjonujący   bez jakichkolwiek
zakłóceń oraz  zastrzeżeń,  a  także  odpowiadający  obowiązującym normom i  posiadający
niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez
Zamawiającego.  Wszystkie  dostarczone  urządzenia   powinny    posiadać    wszelkie
certyfikaty   zezwalające   na   sprzedaż   na   terenie   Unii   Europejskiej   oraz   pochodzić
z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne
instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki,   środki,   wiedzę i doświadczenie
konieczne do  właściwego  wykonania   swoich obowiązków   określonych   w  Umowie   oraz
zobowiązuje    się    do    ich    wykonania    z    należytą    starannością,  wynikającą
z  zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie ze
współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i standardy.

5. Wykonawca zobowiązany jest  w  dniu  dostawy  przekazać Zamawiającemu wszelką
dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  użytkownikiem  przedmiotu  umowy  będzie  Płocki  Ośrodek
Kultury i Sztuki.

§ 2
1. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną

o gotowości do realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający w ciągu 3 dni  roboczych od daty zawiadomienia wskaże miejsce realizacji

przedmiotu umowy i przystąpi do odbioru.

1



§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają: do  15
listopada 2018 roku.

2. Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.

3. Zgodność ilościową i jakościową przedmiotu zamówienia,  Zamawiający zobowiązany jest
potwierdzić  w  dniu  zakończenia  montażu  przedmiotu  zamówienia.  Z  czynności  odbioru
zostanie sporządzony protokół końcowy.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne  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 to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany
jest reklamować Wykonawcy na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną w terminie 5 dni
roboczych od dnia wykrycia wady lub usterki, zgodnie z ust. 3 umowy.

6. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 4 i 5 Wykonawca obowiązany jest dostarczyć
prawidłowy przedmiot zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji
(liczy  się  data  wysłania  pisma  bądź  e-maila).   Wykonawca  odbierze  wadliwy  towar  na
własny koszt.

7. Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w niniejszej umowie.

8.Dokonanie odbioru   sprzętu   zgodnie   z   postanowieniami   umowy   nie   zwalnia
Wykonawcy od roszczeń  z tytułu rękojmi lub gwarancji.

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian urządzeń na inne o parametrach nie
gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte
w  SIWZ.

     § 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie  ryczałtowe brutto  w  wysokości  ….................  zł  (słownie:
…................................ złotych) uwzględniające podatek od towarów i usług VAT – 23%.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy, podpisany przez obie strony.
3. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  koszt  transportu,  dostawy,  rozładunku,

wstawienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, montażu we wskazanych
pomieszczeniach,  szkolenia  pracowników  Zamawiającego  w  wymiarze  niezbędnym  do
opanowania obsługi przedmiotu umowy, wywozu opakowań.

§ 5

1. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę.
2. W dniu zawarcia  umowy Wykonawca obowiązany jest  przedstawić  Zamawiającemu ceny

jednostkowe sprzętu, które zostaną uwzględnione na fakturze.
3. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 

774-31-35-712.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której 

faktura dotyczy, wg centralnego rejestru umów. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30. dnia od daty wpływu  do

Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury.  W  uzasadnionych  przypadkach
Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płatności za wystawione faktury. 

6. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.
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7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem powyższych postanowień.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy - zgodnie z warunkami przedstawionymi
w ofercie i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej: …......................................

2.  Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne  na następujących warunkach:
1) okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego;
2) gwarancja   obejmuje   bezpłatne   naprawy,   a   w   przypadku   braku możliwości

naprawy wymianę towaru lub jego podzespołu na nowy i ewentualne koszty transportu
i montażu;

3) Wykonawca,   w   okresie   gwarancyjnym   zapewni   bezpłatny   dojazd   serwisanta
do Zamawiającego,   bezpłatny   transport  sprzętu   do   i   z   serwisu   oraz bezpłatnie
użyczy sprzęt zamienny;

4) w okresie gwarancji serwis dostarczonego sprzętu będzie realizowany nieodpłatnie;
5) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;
6) zgłoszenie następuje pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę;
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazanie drogą elektroniczną osoby upoważnionej

do kontaktu z   Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego;
8) udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi

załączniki   do   protokołu   odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 3;
9) Wykonawca  ze swej strony zobowiązuje się,   że   wady   stwierdzone w   okresie

gwarancji   usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia,
chyba że będzie to niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy.
W takim przypadku Strony ustalą inny termin usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad
w wyznaczonym terminie,   Zamawiający ma prawo do zastępczego   usunięcia   wad
w   formie   naprawy   lub wymiany   towaru lub   jego   podzespołu   na   nowy
w   ramach   gwarancji na   koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych
napraw towaru lub nastąpiła  wymiana towaru objętego  gwarancją  lub jego  istotnego
podzespołu    na    nowy,    termin    gwarancji  biegnie    na    nowo    od    dnia
protokolarnego odbioru naprawionego sprzętu lub wymienionego towaru;

11)  Wykonawca   nie  może   odmówić   usunięcia   wad  lub   wymiany  towaru  lub  jego
podzespołu  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

12)  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  obejmuje  zarówno  wady  powstałe  z  przyczyn
tkwiących  w  sprzęcie  w  chwili  dokonania  jego  odbioru  przez  Zamawiającego,  jak
i  wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z  przyczyn, za które Wykonawca  lub
inny gwarant  ponosi  odpowiedzialność,  pod  warunkiem,  że wady te ujawnią  się
w czasie obowiązywania gwarancji.

3. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, niniejsza umowa, Kodeks cywilny oraz
oferta   Wykonawcy  (stanowiące   integralną   część   niniejszej   umowy). W przypadku
rozbieżności  postanowień  w  danej  kwestii,  pierwszeństwo  mają  postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiającego.

4. Okres rękojmi wydłuża się na okres udzielonej gwarancji.
5.  W imieniu  Zamawiającego  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  będzie  dochodził  Płocki  Ośrodek

Kultury i Sztuki.

§ 7

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  wystąpienie  zdarzeń  opisanych
poniżej,  jeżeli  zdarzenia  te  powstały  na  skutek  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto,

określonego  w  umowie,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  dnia  upływu  terminu
dostawy określonego w umowie;
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2) w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z § 3 ust.  4 i  5 bądź obowiązków
gwarancyjnych  i/lub  rękojmi  w  wysokości  2,5% wynagrodzenia  brutto,  określonego
w umowie, za każdy dzień opóźnienia;

3) za nieprzedłożenie instrukcji i/lub materiałów w języku polskim (§ 1 ust. 3) w wysokości
2,5% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia.

2.  Wykonawca zobowiązany jest  zapłacić  Zamawiającemu karę  umowną za  odstąpienie  od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 25% kwoty
brutto z § 4.

3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, choć nie
wyłącznie,  z  przyczyn  dotyczących  Wykonawcy,  bez  konieczności  wyznaczania
dodatkowego terminu, w szczególności gdy:

1) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  o  znacznej  wartości  z  powodu
którego  zagrożona  będzie  egzystencja  Wykonawcy  lub  jego  zdolność  do  wykonania
umowy,

2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
3) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy będzie trwać powyżej 14 dni (w dostarczeniu

przedmiotu umowy i/lub montażu sprzętu),
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie w terminie

30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia.
3. Zamawiający  zastrzega,  iż  jego  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  jako  odstąpienie  od

umowy w całości, nastąpi również w przypadku gdy Wykonawca wykona przedmiot umowy
w części, która zostanie już odebrana przez Zamawiającego.

§ 10

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są :
a) po stronie Zamawiającego : ............................................e-mail........................
b) po stronie Wykonawcy : .................................................. e-mail.......................

2.  Zmiana  osób  wskazanych  w  ust.  1  będzie  się  odbywać  drogą  elektroniczną  poprzez
zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.

§ 11

Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka do stosowania.

 § 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
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wyrażone na piśmie w formie aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane niniejszą  umową,  mają zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego  i  inne  właściwe  dla  przedmiotu
umowy.

§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy
dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca

Sporządziła: Joanna Michniewicz  WZP.
Sprawdziła formalnie: 
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