
ZAŁĄCZNIK NR 3
Wzór umowy

UMOWA nr ………..

zawarta w dniu …………..r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 9 , 37 – 450 Stalowa Wola, REGON: 830005118,
NIP: 865-15-27-646,  reprezentowanym przez:
….......……………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a 
……………………………….
zwanym dalej Wykonawcą 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty po przeprowadzeniu postępowania w trybie
zapytania  ofertowego  o  nr  ……………..  na  zadanie  pn.:  Dostawa  z  montażem  siedzisk  modułowych
i wyposażenia do sali kameralnej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli  – została zawarta umowa
o następującej treści.:

§ 1
1. Zamawiający  zleca  Wykonawcy  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  -  na  warunkach

szczegółowo  określonych  w  niniejszej  umowie  i  załącznikach  do  niniejszej  umowy  -  zadania
w  postaci  dostawy  wraz  z  montażem  siedzisk  modułowych  i  wyposażenia  do  sali  kameralnej
w  Miejskim  Domu  Kultury  w  Stalowej  Woli  usytuowanej  w  budynku  siedziby  Zamawiającego
w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 9. 

2. Na zakres przedmiotu umowy składają się następujące elementy: 
a) Dostawa z montażem siedzisk modułowych,
b) Dostawa z montażem kotar,
c) Dostawa z montażem podłogi baletowej.

3. W  ramach  realizacji  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wykonania  wszelkich
dostaw, montaży i  prac,  które okażą się niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. 

4. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wymagania  techniczne  określają  dokumenty
w postaci: 
a) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

5. Podczas  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  fabrycznie  nowe
materiały i podzespoły w gatunku I. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być
dopuszczone do obrotu, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, oraz
posiadać  oświadczenia  producentów potwierdzające  zgodność  z  Dyrektywami  Rady  Europejskiej
określającymi  wymogi  bezpieczeństwa  (CE),  jak  również  inne  wymagane  przez  Zamawiającego
obliczenia, potwierdzenia i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  zgodnie  ze  opisem

zawartym  z  Załączniku  nr  1,  wytycznymi  Zamawiającego,  Polskimi  Normami,  przepisami
bezpieczeństwa i  higieny pracy,  przeciwpożarowymi i  ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy
technicznej.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  najwyższej  staranności  przy  realizacji  zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się w całości z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4. oraz  z obiektem, na którym

ma być realizowane zamówienie objęte niniejszą umową i oświadcza, że nie ma przeszkód do
wykonania ich na ustalonych umową zasadach,



b) uwzględnił w wynagrodzeniu umownym wszystkie prace oraz dostawę materiałów niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

c) przejmuje pełną odpowiedzialność za uwzględnienie wszystkich trudności i kosztów ukończenia
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych
z  realizacją przedmiotu umowy,

b) utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,
c) gromadzenia, zabezpieczenia i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, wszelkich odpadów,

śmieci i opakowań oraz innych pozostałości,
d) zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy w sposób

zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,
e) realizacji  przedmiotu  umowy  w  sposób  niekolidujący  z  obowiązkami  pracowników

Zamawiającego.

§ 3
1. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 9.09.2016 r.
2. Za  termin  zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  termin  podpisania  przez

przedstawicieli obu stron bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
3. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  zostanie  spisany  protokół  zawierający

wszelkie  ustalenia  tj.  uwagi  dotyczące  jakości,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie
stwierdzonych wad. Wraz z protokołem odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane
dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 5. 

§ 4
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.
2. Komisyjny  odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  zorganizowany  będzie  przez  Zamawiającego

w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 
3. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono wady. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia:
a) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia,  w

ustalonym przez Strony terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwie wykonanych robót.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności w ustalonym terminie z winy Wykonawcy,

to  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  pełnych  kosztów  działania  komisji  odbioru,  jak
i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. 

7. W  przypadku  braku  przedstawiciela  Wykonawcy  przy  czynnościach  odbioru  w  terminie
wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  treścią  ust.  2,  Zamawiający  ma  prawo  do
sporządzenia  jednostronnego  protokołu  odbioru  oraz  do  następstw  stąd  wynikających,
analogicznych jak dla protokołu obustronnie sporządzonego.

§ 5
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe

w  wysokości:  ….............. netto  +  ….............  (podatek  VAT)  tj.  łącznie  ….................  (  słownie:
…........................................... ).

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej
nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy
bez wad i usterek, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Faktura  wystawiona  bezpodstawnie  lub nieprawidłowo nie  będzie  akceptowana  i  płacona  przez
Zamawiającego.



§ 6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy: 

a) na siedziska, kotary i podłogę baletową -  na okres 24 miesięcy,  
b) na konstrukcję nośną siedzisk modułowych – na okres wskazany w ofercie tj. ….. miesięcy.

2. Gwarancja i rękojmia na użyte przez Wykonawcę materiały i podzespoły, na które producent udziela
gwarancji dłuższej niż wskazana w ust. 1, ulegają przedłużeniu na okres gwarancji udzielonej przez
producenta.    

3. Bieg  terminu  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  w  dniu  następnym,  licząc  od  daty  dokonania
odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą zgłaszane w formie pisemnej.
5. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt – w

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie dłuższym niż 20  dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
W przypadku gdy usunięcie wady okaże się niemożliwe lub niecelowe Wykonawca zobowiązany
będzie do bezpłatnej wymiany całości  przedmiotu umowy lub jego części,  w terminie  o którym
mowa w zdaniu poprzednim. 

6. W  przypadku  niewywiązania  się  przez  Wykonawcę  z  terminu  usunięcia  ujawnionych  w  okresie
gwarancji i rękojmi wad, Zamawiający może – bez wyznaczania dodatkowego terminu  zlecić prace,
o których mowa § 6 ust. 5 podmiotowi trzeciemu  na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres dokonywanej naprawy. 

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) odstąpienia  od  umowy,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości  30  %
wynagrodzenia brutto określonego w umowie w § 5, 

b) nieterminowego  wykonania  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,3  %  wynagrodzenia  brutto
określonego w umowie w § 5 za każdy dzień opóźnienia,

c) opóźnienia  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  w  wysokości  0,3  %
wynagrodzenia  brutto określonego w umowie w § 5  za każdy dzień opóźnienia, wyznaczonego
na usunięcie wad,

d) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto określonego w umowie w § 5 za każdy dzień opóźnienia,

e) opóźnienia w uporządkowaniu obiektu, w wysokości  500  zł za każdy dzień opóźnienia.    
2. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowawczego

uzupełniającego, przewyższającego ich wysokość, na zasadach ogólnych.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki w postaci : 

a) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, 
b) Formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 2.

3. Spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego  rzeczowo
i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  w  szczególności  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony. 

Zamawiający  Wykonawca

              ………………………………………….                                             …………………………………………….


