
 

          Załącznik Nr 6                 
                                                                                do SIWZ  
 

PROJEKT UMOWY 

 

Umowa nr………….. 

Zawarta w dniu ................... 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 

Tomaszowskim Domem Kultury w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 72, 22-600 
Tomaszów Lubelski, NIP: 921-000-35-70, Regon: 000285014 

reprezentowanym przez: Marka Parkota - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

firmą ...................................... z siedzibą ....................... NIP ..................... 

Regon ........................... działającą na podstawie ..................... nr ...................... 

reprezentowaną przez .......................................... 

zwaną dalej Wykonawcą 

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu .......................... 2013 r. przetargu 
nieograniczonego z dnia:……..została zawarta umowa o następującej treści: 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i uznaje go za 
wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejsze umowy za uzgodnione 
wynagrodzenie ustalone przetargiem, określone w niniejszej umowie. 

 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu 
cyfrowego projektora kinowego dla Tomaszowskiego Domu Kultury i zgodnie ze złożoną 
ofertą stanowiący zał. nr l do SIWZ.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie/z udziałem 
podwykonawców w następującym zakresie: 

- ……………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………… 



3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, zgodny z 
obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania 
przez Zamawiającego, w standardzie DCI. 

 

§2 
Termin realizacji  

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia 
zawarcia umowy. 
 

§3 
Warunki płatno ści 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w par. l ust. l umowy Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie : ............................. zł brutto (słownie:……………………….. 
...................................................................................................................... złotych)  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wszelkie koszty transportu (w tym 
ewentualnego ubezpieczenia) przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 
zamawiającego oraz koszty świadczeń serwisu gwarancyjnego, w tym koszty przeglądów 
jeden raz w roku lub zgodnie z DTR (w okresie gwarancji) oraz koszty przeszkolenia 
kinooperatorów. 
3. Wykonawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że jest 
zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz, że faktura zostanie zaewidencjonowana 
w rejestrze sprzedaży podatku VAT i zostanie ujęta w deklaracji VAT za miesiąc,               
w którym została wystawiona. 
4. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z ofertą. 
5. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data obciążenia rachunku Zamawiającego 
6. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie do 14 
dni po otrzymaniu stosownej faktury VAT, przy czym podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury będzie zrealizowanie dostawy i montaż przedmiotu umowy, co 
winno zostać potwierdzone przez Strony stosownym protokołem odbioru 
7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez 
Wykonawcę przez cały okres trwania umowy z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy 
pomocy podwykonawców, to przed rozliczeniem finansowym, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców 
całego należnego im z tytułu wykonania prac Wynagrodzenia lub potwierdzenie 
dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  
9. Suma kar umownych w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie potrącona Wykonawcy 
z wynagrodzenia. 
 

§4 
Warunki wykonania umowy 

 
l . Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy i montażu) zostanie uzgodniony   
z wykonawcą pisemnie (fax, email) z zamawiającym z czterodniowym wyprzedzeniem 



 
 
 
2. Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia:  
 
Tomaszowski Dom Kultury 
ul. Lwowska 72 
22-600 Tomaszów Lubelski 
 
 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
potwierdzonego przez obie strony umowy po oddaniu do użytkowania przedmiotu umowy 
zgodnie z SIWZ i wszystkimi załącznikami. 
 

§5  
Gwarancja 

1. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, 
stwierdzonego protokołem, o którym mowa w §4 ust. 3. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 
umowy kartę gwarancyjną. 
3. Termin gwarancji ulega wydłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres 
zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie, a zakończony dniem odbioru przez 
Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad, czy też usterek. 
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji 
niezwłocznie - w ciągu 24 godzin, a w przypadku poważniejszych wad i usterek - nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od daty pisemnego (e-mail, fax) zgłoszenia usterki 
urządzenia, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, 
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
 

§6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku: 
a) upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości, 
b) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub 
egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątki m przez Wykonawcę, które może 
utrudnić lub uniemożliwi ć ewentualne zaspokojenie wierzyciela, 
c) przystąpienie przez Wykonawcę do likwidacji firmy, 
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy w ciągu 30 dni od otrzymania 
wezwania, 
2. Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku: gdy Zamawiający odmawia bez 
uzasadnienia przyjęcia przedmiotu umowy. 
3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie 
może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 
 
 



 
 
 
 

§7  
Kary umowne 

1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości - 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki. 
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 
brutto. 
3. W razie zwłoki w dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy 
dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości - 0,5% wynagrodzenia brutto - za każdy dzień zwłoki. 
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa 
wysokość kary umownej. 
5. Zamawiający może zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. 
 

§8  
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu według właściwości 
Zamawiającego. 
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do 
tych ustaw. 
3. Zmiany niniejsze umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po l dla każdej ze stron. 
Załącznikami do umowy są: 
1. Oferta 
2. SIWZ 
3. Załączniki do SIWZ. 
 
 
 
 
 
………………………….      …………………………... 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 


