
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 52/MDK/2016 

 

 

Umowa Nr …/MDK/2016 - projekt 
 

zawarta w dniu ……………………... w Świnoujściu pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do Rejestru 

Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 

1. Leona Ryszarda Kowalskiego - Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………... z 

siedzibą w ……………………………….., NIP: ……………………..REGON:…………… 

Tel/fax………………………………………, e-mail………………………………………….. 

Reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

W wyniku wyłonienia Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  52/MDK/2016 z dnia 14 

listopada 2016r, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mobilny podest sceniczny wraz z akcesoriami zgodnie ze 

złożoną w dniu ….11.20.16r ofertą. Kompletny zestaw podestu scenicznego o wymiarach 10 m x 

10 m zawiera: 

a) podesty sceniczne szt. 50 

b) nogi teleskopowe z regulacją szt. – 200 

c) kostki samopoziomujące szt. – 170 

d) klamry spinające 4 nogi szt. -  36 

e) klamry spinające 2 nogi szt. – 26 

f) klamry spinające blaty szt. – 130 

g) barierki ochronne 2 m szt. – 13 

h) barierki ochronne 1 m szt. – 2 

i) uchwyty mocujące barierki szt. – 30 

j) schody z regulacją odpowiednie do wysokości sceny (wytrzymałość 100 kg/mb) szt. -  2 

k) poręcze schodów szt. - 4. 

2. Kompletny zestaw podestu scenicznego spełnia następujące wymagania techniczne: 

a) Konstrukcja ramy z lekkich stopów aluminium, do montażu na zewnątrz jak i wewnątrz hal i 

budynków, posiadająca rowki teowe oraz kanały do mocowania banerów, kotar i osłon. 

b) Scena zbudowana z modułów, które umożliwią konstruować scenę według potrzeb  

Zamawiającego (wielkość, kształt), 

c)  Całkowite wymiary sceny – 10 m x 10 m (wymiary jednego podestu 2 m x 1m), 

d)  Nośność jednego podestu – 750 kg/m2 

e) Płyta w kolorze czarnym antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana o grubości nie mniejszej niż 

12 mm, 

f)  Nogi wykonane z aluminium z płynną regulacją teleskopową, umożliwiającą umiejscowienie 

podestu również na gruntach – regulacja od 0,70 m do 1,2 m , 



g) Każdy moduł musi posiadać atesty trudno zapalności płyty z wykładziną antypoślizgową, 

certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa oraz wytrzymałości i jakości oraz certyfikat Instytutu 

Spawalnictwa. 

 

3. Wykonawca gwarantuje: 

a) w okresie gwarancji - przeglądy gwarancyjne  - 1 raz w roku, 

b) dodatkowe okresowe przeglądy techniczne na zlecenie użytkownika, 

c) bezpłatny przegląd gwarancyjny po okresie gwarancji, 

d) po okresie gwarancji odpłatny serwis pogwarancyjny i dostawę części zamiennych   przez co 

najmniej 10 lat, 

e) czas reakcji serwisowej – 7 dni, 

f) instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do 

należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że mobilny podest sceniczny wraz z akcesoriami spełnia wymagania 

jakościowe zawarte w ofercie i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oraz, że jest 

fabrycznie nowy i w pełni sprawny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia podestu scenicznego  

o niezgodnych z ofertą parametrach bez obowiązku zapłaty ceny. 

7. W przypadku dostawy podestu scenicznego niezgodnego z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia wymaganego przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty zwrotu. 

8. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wynikającego z ust. 5 Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

§2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy po sporządzeniu przez obie strony protokołu odbioru, za łączną  kwotę 

…............................... zł netto (słownie: ….........................................zł) + należny VAT, co daje 

kwotę brutto w wysokości: …......................................................zł (słownie: 

….....................................................................................................zł).  

2. Podstawą do zapłaty będzie bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia podpisany na 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy  przez obie strony. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu przedmiotu umowy i jego 

bezusterkowym odbiorze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej 

wysokości. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia, wraz z kosztami  dostarczenia przedmiotu zamówienia,  opłaty za załadunek i 

wyładunek, koszt montażu,  koszt szkolenia pracownika, dokumentację niezbędną do normalnego 

użytkowania przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT. 

 

§3 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 9 grudnia 2016r. 

 

§4 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli dwuletni okresu gwarancji za wady przedmiotu 

umowy,  licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru 

ilościowego i jakościowego. 



2.  W dacie odbioru końcowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające 

szczegółowe warunki gwarancji jakości. 

3.  Ustala się że termin rękojmi za wady występujące w przedmiocie umowy kończy się z 

upływem 2 lat, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

4. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez 

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy, serwisu, 

kosztami części i robocizny. 

5. Wykonawca zapewni naprawę przedmiotu umowy lub dostarczenie zamiennego w okresie 7 dni 

licząc od daty zgłoszenia do Wykonawcy informacji o usterce. 

6. Wszelkie roszczenie z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszać przy pomocy faksu 

nr…………………, lub e-mailem …………………., do siedziby Wykonawcy. W przypadku 

zmiany numeru telefonu lub siedziby, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 

7 dniowym wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca nie może odmówić wymiany wadliwego przedmiotu umowy, jeżeli był on już 

naprawiany lub, gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do 

jakości, jaką powinien on posiadać w warunkach eksploatacji zgodnych z instrukcją obsługi.  

8. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z 

tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu – w szczególności niniejszej umowy 

– istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny. 

 

§5 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza  

w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności gdy Wykonawca popadł w stan 

likwidacji, 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej  

z podaniem uzasadnienia.  

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego  

w § 2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, w dostawie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 niniejszej umowy  

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 

§7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności takich zmian.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy  

w przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia 

jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 



 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§9 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 

§11 

Integralną częścią  niniejszej umowy są: 

a) zapytanie ofertowe nr 52/MDK/2016 z dnia 14 listopada 2016r, 

b) oferta Wykonawcy z dnia ….11.2016r 

c) protokół odbioru ilościowego i jakościowego – Załącznik nr 1. 

 

 

                     ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


