
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 45/MDK/2017

Umowa Nr …/MDK/2017 - 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  45/MDK/2017 z 
dnia 29 listopada 2017r, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. W rezultacie dokonanego zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć

Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt o poniższej specyfikacji:
a)  projektor instalacyjny WUXGA Epson EB-G7905U – 1 szt.
b)  skrzynia transportowa na Epson EB- G7905U wraz z przegrodą na obiektyw – 1 

szt.,
c)  uchwyt umożliwiający powieszenie projektora na kratownicy systemu truss – 1 

szt.,
d)  adapter VGA-HDMI – 1 szt., 
e)  HDBaseT Transmiter – do przesyłu danych pomiędzy komputerem a projektorem 

za pomocą przewodu UTP Cat6A ze złączem RJ-45 – 1 szt.,
f)   przewód skrętka Cat6A ze złączem RJ-45 na bębnie – 50 metrów – 1szt.
g) obiektyw Epson ELPLM11 obiektyw 4.8-7.4:1 Middle-Throw Zoom #4

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  zaplecze  techniczne
niezbędne do należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 a – g, spełnia 
wymagania jakościowe zawarte w ofercie i w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, oraz, że jest fabrycznie nowy i w pełni sprawny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia poszczególnego sprzętu 
wymienionego w ust. 1 a – g  niezgodnych z ofertą parametrach bez obowiązku zapłaty 
ceny.

5. W  przypadku  dostawy  przedmiotu  umowy  niezgodnego  z  ofertą,  Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia wymaganego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od
daty zwrotu.

6. 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 przez

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

jego bezusterkowym odbiorze, w terminie 7 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, , dokumentację 
niezbędną do normalnego użytkowania przedmiotu zamówienia, dokumenty gwarancyjne 
oraz podatek VAT.

§3
Termin realizacji zamówienia wynosi 10 dni od daty podpisania umowy.

§4
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. 

§5
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.

§6



1. Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu gwarancji za wady 
przedmiotu umowy, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru 
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 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – 
odbiorczego.

4. Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi samodzielnie, bez zgody 
Wykonawcy, naprawy lub istotnej zmiany w przedmiocie umowy.

§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.

                     ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA


