
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów

dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
_______________________________________________________________________________________

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ………………….r. pomiędzy: MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY, SPORTU 
I REKREACJI W KORFANTOWIE, Rynek 10, 48-317 Korfantów, NIP 753 16 26 078, 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :

Stanisława Szkolnego - Dyrektora Ośrodka 
przy kontrasygnacie Bożeny Werner - księgowej MGOKSiR w Korfantowie

a firmą: …………………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

……………………………………… …………………………………………..,
o następującej treści: 

§ 1
Zamawiający zleca  a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania,  zgodnie  z  wynikiem przetargu  nieograniczonego 
wykonanie dostawy do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie (ul. 
Rynek 10) systemu nagłośnienia aktywnego audio, wg charakterystyki ujętej w SIWZ w ramach modernizacji sali  
widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy 
Korfantów – ETAP V. 

Zadanie  objęte  jest  pomocą  Unii  Europejskiej  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem 
Rozwoju  Obszarów Wiejskich dla operacji,  które odpowiadają warunkom przyznania  pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”.

§ 2

1. Wynagrodzenie ryczałtowe netto za przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi 

……………………… zł

Słownie: ………………………………………………….

Uwzględniając podatek VAT w wysokości ………………..%

Ogólna wartość (brutto) wynosi ……………………………………….

Słownie: ………………………………………………….

2. Wykonawca nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy  
nie  można  było  przewidzieć  rozmiaru  i  wzrostu  cen  materiałów  oraz  innych  składników  kalkulacyjnych. 
Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu pominięcia w SIWZ elementów niezbędnych.

3. Dostawa zostanie zrealizowana do sali  widowiskowej znajdującej się na II piętrze budynku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, na ul. Rynek 10, 48-317 Korfantów, w godzinach pracy tj. 
8.00 – 15.00 i wniesiona do pomieszczenia budynku wskazanego przez Zamawiającego, wraz z ustawieniem, 
skręceniem i zamocowaniem foteli.

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem 
dostawy partii lub całości dostaw.
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5. Odbiór zamówionego przez  Zamawiającego wyposażenia zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru 

podpisanego  przez  upoważnionych  przedstawicieli  obu  stron,  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  umowy. 
Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producenckie.  Wykonawca 
zobowiązuje  się  przekazać  Zamawiającemu dokument  gwarancyjny  w  dniu  odbioru  przedmiotu  dostawy. 
Dokument ten winien określić m.in.  warunki serwisowania gwarancyjnego,  pogwarancyjnego,  wykaz punktów 
serwisowych,  okres  gwarancji,  terminy  usunięcia  stwierdzonych  wad  i  usterek,  a  także  wskazywać  całość 
świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego.

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie:
a) jest niezgodne z zamówieniem lub nie jest kompletne,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,

-  Zamawiający odmówi  odbioru  części  lub  całości  przedmiotu  zamówienia,  sporządzając  protokół  zawierający 
przyczyny odmowy odbioru.
8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 
− koniecznością  wprowadzenia  zmian  wynikających  z  konieczności  dostosowania  zakresu  zadania  do 

wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
− z brakiem możliwości prowadzenia dostaw wskutek niekorzystnych warunków klimatycznych,
− działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
− wstrzymaniem dostaw przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
− opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów lub komponentów,
− innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,

3) zmian osób reprezentujących strony umowy – w  przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania 
Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.

§ 3

Wykonawca gwarantuje,  że  dostarczone  wyposażenie w ramach  umowy jest  wysokiej  jakości,  spełnia  wymogi 
bezkonfliktowej pracy i zapewnia należyte bezpieczeństwo.

§ 4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność wyposażenia objętego zamówieniem 

z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku do niniejszej umowy i SIWZ.
3. Wykonawca jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego za  wszelkie  wady  prawne  towarów,  w  tym 

również  za  ewentualne  roszczenia  osób  trzecich  wynikające  z  naruszenia  praw,  własności  intelektualnej  i 
przemysłowej w tym praw autorskich, patentów itp.

4. Wykonawca jest  odpowiedzialny  i  ponosi  wszelkie  koszty  z  tytułu  strat  materialnych  powstałych  
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i  z  tytułu odpowiedzialności  cywilnej  za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dot.: pracowników i osób trzecich, z prowadzonymi dostawami.

§ 5

1. Termin zapłaty faktury ustala się do 21 dni od daty dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionych 
dokumentów rozliczeniowych.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Zamawiającemu.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
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1. W  razie  opóźnienia  Wykonawcy w  dostarczeniu  zamówionego  wyposażenia objętego  zamówieniem, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  0,5% wartości  przedmiotu umowy za każdy dzień 
opóźnienia.

2. Jeżeli  opóźnienie  w  dostawie  przedmiotu  zamówienia  trwać  będzie  dłużej  niż  7  dni,  Zamawiający może 
dodatkowo nałożyć na  Wykonawcę karę umowną w wysokości  10% należności  określonej w § 1 niniejszej 
umowy, wyznaczyć dwudniowy termin na wykonanie zamówienia a po jego upływie w przypadku braku dostawy 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W  razie  opóźnienia  w  wymianie  wadliwego  wyposażenia objętego  zamówieniem  w  okresie  gwarancji, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy 
dzień opóźnienia.

4. Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca 
zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

5. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania  Zamawiający ma prawo potrącić należności z 
tytułu kar z należności przysługujących Wykonawcy.

6. Kary umowne za opóźnienie w dostawach łącznie nie mogą przekroczyć kwoty brutto określonej w § 2 umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu  stron w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.

2. Zmiany określone w ust. 1 mogą nastąpić tylko w przypadkach określonych w SIWZ zgodnie z art. 144 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

§ 9

Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  dla  Zamawiającego i  jeden  dla 
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający
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