
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy CKiSz/271/2/2014

zawarta w dniu.......................................2014 r. w Połańcu, zwana dalej „Umową", pomiędzy:

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu  z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 5; 28-230 Połaniec, NIP 
866-10-01-443; REGON 000804313 reprezentowaną przez:

Joanna Juszczyńska – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Katarzyna Grzyb  

zwanym dalej Zamawiającym, a :

Firmą ........................................................., z siedzibą w... .  ................................., NIP.................... 
REGON.............................,   reprezentowaną przez:............................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą",

zwanych łącznie „Stronami", a osobno „Stroną".

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.).

§1.
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem  Umowy  jest  Zakup  i  dostawę  fabrycznie  nowego  zestawu  oświetlenia 

plenerowego  w ramach projektu: „Mobilne Centrum Kultury i Sztuki – zakup wyposażenia do 

organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze”, opisanego w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie 

z przedstawioną ofertą.

2. Przedmiot umowy winien być wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny.

3.  Dostarczony  przedmiot  umowy  musi  spełniać  wymogi  obowiązujących  norm  i  przepisów. 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  cywilną  również  za  szkody  wyrządzone  innym 

osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym przedmiocie umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny z Jego ofertą, sporządzoną na podstawie 

wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy

§2. 
Termin

1.Realizacja niniejszej umowy – dostawa całości przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni, li-
cząc od daty podpisania niniejszej umowy.

§3. 
Realizacja umowy i odbiór prac



1. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przedmiot umowy w czasie transportu do siedziby Za-
mawiającego, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (drogą pocztową, faxem lub 
drogą elektroniczną) o planowanym terminie dostawy  przedmiotu umowy. Dostawa odbędzie się 
w dniu roboczym i w godzinach pracy Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu umowy dokonywany jest na podstawie pisemnego protokołu odbioru przed-
miotu umowy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokolarny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czar-
nieckiego 5 w Połańcu.
4. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje:
a)  sprawdzenie  zgodności  przedmiotu  umowy ze specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia 
(SIWZ),
b) sprawdzenie kompletności przedmiotu umowy
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umo-
wy będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrzne-
go uszkodzenia. Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru oraz wy-
znaczy Wykonawcy nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia. Z tytułu przysługującego Za-
mawiającemu prawa odmowy odbioru przedmiotu umowy Dostawcy nie przysługują żadne rosz-
czenia.  Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami  umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub uzupełnienia, na własne ryzyko i w ramach wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, elementów przedmiotu Umowy niezgodnych z Umową, 
w terminie wskazanym w protokole.
8. Strony, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawcę wymiany lub uzupeł-
nienia, o których mowa w ust. 7, sporządzą Ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy.
9.  Podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół  zdawczo-odbiorczy,  a w przypadku,  o 
którym  mowa  w  ust.  8  -  Ostateczny  protokół  zdawczo-odbiorczy,  stanowi  podstawę  do 
wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy.
10. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Zamawiającego 
jest
11.  Strony wyznaczają  przedstawicieli  upoważnionych  do  współpracy  w  realizacji  przedmiotu 
Umowy:

1)   po  stronie Zamawiającego - P...................................., tel................................., e-mail

2)   po    stronie    Wykonawcy    -    P...................................    tel..........................,    e-mail
12.  Zmiana  osób wskazanych  w ust.  10  i  11  nie  wymaga  sporządzenia  aneksu  do  Umowy i 
następuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
13.  Przez  dni  robocze  Strony  rozumieją  dni  od  poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem  dni 
ustawowo wolnych od pracy.
14. Poza przypadkami  przewidzianymi  w Kodeksie  cywilnym,  Zamawiający może  odstąpić  od 
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tej 
sytuacji Wykonawcy nie należą się kary umowne.
15.Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wyko-
nawcy. 

2) Jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z zadania opisanego w § 1 niniejszej umowy w 
terminie określonym w § 2 niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 
dłuższy niż 3 dni kalendarzowe.

16. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, mimo 
upływu terminu, o którym mowa w  § 4 ust. 3 niniejszej umowy,



2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonania prac i podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

17. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 1 tygodnia od zaistnienia przyczyny w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

§4.  
Wynagrodzenie  

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje jednorazowe łączne
wynagrodzenie    w    kwocie     ................................................     zł    netto    (słownie    złotych:
...................................................),    powiększonej    o    należny    podatek    VAT    w    kwocie
............................................... zł (słownie złotych: ......................................................), co stanowi
kwotę ................................................. zł brutto (słownie złotych:
............................................................................),   zgodnie   z   kalkulacją   cenową.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z 
wykonaniem Umowy oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w tym w szczególności koszty 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne po wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie  
21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.  Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazany  na  fakturze  rachunek  bankowy 
Wykonawcy. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

         §5

Gwarancja i rękojmia
1.Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy,  
wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych,  oraz  odpowiada  normom  i  wymaganiom  określonym 
odpowiednimi przepisami prawa oraz Załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego 
na  okres  12  miesięcy.  Termin  rękojmi  liczy  się  od  daty  podpisania  Ostatecznego  protokołu 
zdawczo-odbiorczego.
3.  Reklamacje  będą  zgłaszane  przez  Zamawiającego  na  następujący  adres  e-mailowy 
Wykonawcy ....................................
4. Wykonawca usunie wadę lub dostarczy Zamawiającemu artykuł wolny od wad w terminie 5 dni  
od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji.

§6 . 
Kary umowne

1.  W przypadku opóźnienia Wykonawcy  w dostawie przedmiotu Umowy do Zamawiającego,  
ponad termin określony w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku  opóźnienia  Wykonawcy w dokonaniu  wymiany  lub  uzupełnienia  przedmiotu 
umowy,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.8,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień  
opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji reklamacji, ponad termin określony w § 5  
ust.  4,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości  0,5  % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 3 ust.  5, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust,
 1.,
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 



Wykonawcy,  w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust.1.
6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na 
zasadach ogólnych.

§ 7 .
Zmiana umowy

1. Na postawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian Umowy:

 a) w zakresie terminu realizacji oraz terminu płatności, jeżeli opóźnienie w dostawie
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b)  w  zakresie  miejsca  dostawy,  na  inne  miejsce,  gdyby  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego dostawa w pierwotnie wskazane w Umowie miejsce nie była możliwa,
c)  zmniejszenie  zakresu  rzeczowego  zadania  wraz  ze  zmniejszeniem  wynagrodzenia  w  tym  
zakresie .
2. Zmiany Umowy określone w ust. 1 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy ,  z 
zastrzeżeniem zapisu  ust.1  pkt.  3  niniejszego paragrafu ,  ani  naliczeniem kar  umownych  bądź 
odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze Stron.

§9. 
Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2.  Spory  między  Stronami  wynikłe  w  związku  z  zawarciem  lub  realizacją  Umowy,  będą  
rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3.  Zmiany  i  uzupełnienia  postanowień  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy.
5.  Pisma  przesłane na adresy Stron określone w komparycji  Umowy,  uważa się  za  skutecznie 
doręczone, chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są 
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca


