
 
 
 
 

 ROZDZIAŁ 3 – PROJEKT UMOWY 
 

 Umowa nr ......................................... 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr .......................................... 

 
w dniu .......................................   w Legnicy pomiędzy Legnickim Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2  
59-220 Legnica, NIP 6911005560, REGON  000808044,   
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym  przez:  
Dyrektora  - ………………………………………    
 
zwanym  dalej w tekście „Zamawiającym”, 
 
a 
................................................................................................................................................................... 
 
NIP........................................... Regon............................................ 
 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie 
podstawowym – art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.  
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa konsoli do świateł scenicznych dla   Legnickiego Centrum 
     Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy.  
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zgodny z wymaganiami 

opisanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

3. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica.  
4.  Wykonawca  oświadcza,  iż dostarczony  sprzęt  będzie  fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych  

i prawnych, wcześniej nie używany i dostarczony w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach.  
 

§ 2 Termin realizacji umowy 
 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 14 dni  od daty zawarcia umowy. 
 

§ 3 Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do   
siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i na własne ryzyko oraz 
dokonania jego rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi, na własny koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego 
przy udziale upoważnionego pracownika oddelegowanego przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego 
z obsługi dostarczonego sprzętu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, specyfikacje 
techniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego 
typu sprzęcie. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją  
Dostawy. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie drukowanej 

 
 
 



§ 4 Odbiór przedmiotu zamówienia 
 
1. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie  Protokołu Odbioru  podpisanego przez obie  Strony umowy.  
2. Do  czasu  przekazania  sprzętu,  tj.  protokolarnego  odbioru  w  miejscu  przeznaczenia,  ryzyko  
    wszelkich  niebezpieczeństw i ryzyk  związanych z ewentualnym uszkodzeniem  lub utratą ponosi 
     Wykonawca.  
3. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu w przypadku:  
     1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami i ilością dostarczonego sprzętu a przedstawionymi  
          w ofercie; 
      2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej jego użycie.  
4. W przypadkach określonych  w ust. 3,  przedstawiciel  Zamawiającego, sporządzi pisemny protokół   
       zawierający  przyczyny  odmowy  odebrania  sprzętu,  a Wykonawca jest obowiązany do wymiany 
       sprzętu  na  nowy  wolny  od  wad  o  tych  samych  lub  lepszych  parametrach  technicznych.   
       Jeżeli  termin  dostawy  przekroczy  termin,  o którym mowa  w § 2 umowy,  Zamawiający naliczy 
        Wykonawcy karę umową  zgodnie z § 8.  
5. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Zamawiający dokona odbioru, Wykonawca jest zobowiązany 
      do  niezwłocznego,  w  terminie  wyznaczonym   przez   Zamawiającego,  usunięcia   wad  albo  
      uzupełnienia braków  wyszczególnionych w protokole odbioru.  
6. Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy z wykazanymi wadami  lub  brakami nie  wyłącza  
      praw   Zamawiającego   wynikających  z  gwarancji  w zakresie  wynikającym z  wad  ujawnionych 
      w  protokole.  
7. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  sprzętu  objętego niniejszą  umową w godzinach  
     pracy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni  
     wcześniej, o planowanym terminie dostawy.  
 

§ 5 Gwarancja 
 
1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli własnej gwarancji na okres ..................... miesięcy  
2. Termin rękojmi nie może zakończyć się przed terminem 3 miesięcy od zakończenia gwarancji.  
3. Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień  
     z tytułu gwarancji.  
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po odbiorze sprzętu zgodnie z § 4 umowy.  
5. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie lub w formie elektronicznej  
     Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej  
     siedzibie pod adresem  ............................................................, adres e-mail .................................  
6. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wady (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia wady)  
     –  2  dni  robocze  od  dnia  zgłoszenia  wady  (powiadomienia  telefonicznego  i/lub  pocztą  
      elektroniczną).  
7. Czas naprawy nie dłuższy  niż ................................., a  w  przypadku  nie możliwości zrealizowania 
      naprawy  w  tym  terminie  Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego 
      o tych samych lub lepszych  parametrach.  
8. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę sprzętu na nowy, wolny od wad  
      tego samego typu i o   tych  samych  lub  lepszych  parametrach technicznych,  w  przypadku jego  
      trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W  takim  przypadku termin gwarancji  biegnie od  nowa dla 
      wymienianego sprzętu.  
9. W  przypadku  gdy  w  okresie  gwarancji  Wykonawca  nie usunął wady w wyznaczonym mu przez  
     Zamawiającego  terminie, lub usunął  ją  nienależycie, Zamawiającemu przysługuje prawa zlecenia  
      wykonania zastępczego innemu podmiotowi. 
10. Uprawnienie  zapisane  w  ust. 9  powyżej  może  być  zrealizowane,  o  ile  pomimo uprzedniego  
        pisemnego  wezwania  Wykonawcy   do  wykonania   w   terminie   odpowiednim  zobowiązań  
        wynikających z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowiązań na zgodny z  Umową,  
        Wykonawca, nadal nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub nadal   
         wykonuje je w sposób nienależyty.  
11.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 9, Wykonawca  
      będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu podmiotu, któremu 
       zlecono  wykonanie zastępcze, i  do  pokrycia wszystkich kosztów związanych ze  skorzystaniem  
       z wykonania zastępczego (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który wykona czynności    
       w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa).  
 



 
12. Zapłata  na  rzecz  Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od 
      roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z Umowy  
      i przepisów prawa.  
13. Gwarancja ulega  automatycznie  przedłużeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od zgłoszenia 
        do usunięcia wady.  
14. Odpowiedzialność z  tytułu  gwarancji  obejmuje zarówno wady  jak i  usterki powstałe z  przyczyn 
        tkwiących  w  sprzęcie  w  chwili dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  jak i  wszelkie  wady 
        fizyczne  i  usterki,  powstałe  z  przyczyn,  za  które Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność, pod 
         warunkiem, że wady te i usterki ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji  
15. Wykonawca w ramach gwarancji odpowiada również po upływie okresu  gwarancji  wskazanego 
       w ust. 1 powyżej, jeżeli  Zamawiający zawiadomił Wykonawcę  o wadzie przed  upływem okresu 
       gwarancji.  
16. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  
        1) siły wyższej; Przez  okoliczność  siły  wyższej  Strony   rozumieją    zdarzenie   zewnętrzne  
            o  charakterze  nadzwyczajnym,  którego  nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec  
            np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar. 
        2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz normalnego zużycia.  
 

 
§ 6 Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie:   
      ......................................................................... zł brutto (słownie złotych: ..............................),  
      w tym podatek VAT ...................................................... (słownie złotych: ..............................)  
       zgodnie z Ofertą.  
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość przedmiotu umowy, 
       zgodnie z  opisem  przedmiotu  zamówienia. Cena  podana w  Ofercie będzie wiążąca, stała  
       i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia,  za wyjątkiem zapisów  załącznika  nr 7 
       „Warunki zmian umowy”.  
 

§ 7 Sposób rozliczenia 
 
1. Podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  będzie  podpisany przez Strony  protokół odbiorczy bez 
      zastrzeżeń, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  
2. Oryginał  faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w  terminie  nie później  niż 3 dni od daty  
    odbioru przedmiotu zamówienia.  
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę sprzętu zgodnie  
     z  ceną  oferty  wyrażoną  w  formularzu  ofertowym, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez   
     Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę.  
4. Błędnie wystawiona  faktura,  spowoduje  rozpoczęcie  biegu  ponownego 14 - dniowego terminu  
      płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowej faktury.  
5. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
7. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w  ustalonym terminie, Wykonawca  będzie  miał prawo 
      naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami za każdy dzień 
      opóźnienia. Płatność  uważana  będzie  za zrealizowaną  w  dniu  w  którym  bank  obciąży  konto 
      Zamawiającego.  
 

§ 8 Kary umowne 
 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:  
1) zwłoki  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminu  określonego  w  §  2  umowy w  
     wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;  
2) gdy Wykonawca przekroczy:  
      a) czas reakcji Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy,  
      b) czas naprawy gwarancyjnej lub dostarczenia sprzętu zamiennego o którym mowa w § 5 ust. 7 
          umowy,  
      c) terminu wymiany gwarancyjnej określonej w § 5 ust. 8 umowy,  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  



 
2. W przypadku odstąpienia od  umowy z przyczyn zależnych  od  Wykonawcy, Zamawiający będzie  
     uprawniony  do  nałożenia  na  Wykonawcę  kary  umownej  w   wysokości  10%  wartości   brutto  
     wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 umowy.  
3. Łączna  wysokość  kar umownych nie może  przekroczyć  30%  wynagrodzenia  umownego brutto. 
4. Kara umowna naliczona Wykonawcy może zostać  potrącona  przez  Zamawiającego z  należności  
      przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotowej Umowy, na podstawie wystawionej  
      noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
     wykonania przedmiotu umowy.  
6. Kary o których mowa w ust 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę  
     wezwania do ich zapłaty. 
7. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.  
 

§ 9 Realizacja umowy 
 
1. Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:  
      1) ………………………………………..tel…………………..email………………………..;  
2. Osoba wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest  
      1) ………………………………………..tel…………………..email………………………..;  
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 i 2 bez zgody drugiej 
      Strony. Strona  zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby w formie pisemnej.  
 

 
§ 10 Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz  
      osób trzecich.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, za zgodą obu  Stron,  pod  rygorem 
      nieważności.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego, Prawa  
       zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
5. Wszelkie  spory  między  stronami  wynikające    niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie 
      wzajemnego porozumienia.  
6. Jeżeli  Strony  nie   osiągną  kompromisu   wówczas  sprawy  sporne,  kierowane  będą  do  sądu 
       powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy:  
1. Opis przedmiotu zamówienia.  
2. Oferta Wykonawcy . 
 
 
 
 
 
 
 
 


