
 

Załącznik nr 6  
Umowa Nr .../…….2020-........... 

 

Zawarta w dniu  …………………………….. w Koninie pomiędzy   

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47A  wpisanym do rejestru Instytucji Kultury – 

Księga rejestrowa  Nr RIK– 11  założona 04.01.1999r. 

NIP  665-16-67-547  REGON 311104032 

reprezentowanym   przez : 

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie  - Justynę  Kałużyńską - Markocką 

zwanym dalej „ Zamawiającym”  

a 

   

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

 

NIP ………………………………………..    REGON  …………………… 

 

reprezentowanym 

przez: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”   

 

wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego   - zamówienie 

publiczne numer ………………. z dnia ………………………….. o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy  jest zakup  projektora cyfrowego do sali kinowej CKIS-DK OSKARD 

fabrycznie nowego o parametrach technicznych  zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, posiadającym  wymagane prawem atesty i certyfikaty -   

dostarczone przy odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Przedmiot umowy  realizowany jest w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej Rozwój kin 2020 - Cyfryzacja kin. 

3. Zakres umowy obejmuje;  

- dostawę  

- montaż i uruchomienie w sali kinowej CKiS w Koninie -Dom Kultury Oskard ;  

- uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego;    

- przeszkolenie w zakresie obsługi projektora cyfrowego dwóch pracowników obsługi  

  Zamawiającego w terminie do 3 dni od montażu projektora.  

Projektor stanowiący przedmiot umowy winien być   zamontowany - przytwierdzony i gotowy 

do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów;  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami formalnoprawnymi 

związanymi z realizacją umowy oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 

 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy w terminie do 30.11.2020 r. 

z tym że :  

Zakres : montaż i uruchomienie projektora może zostać wykonany  po dniu 31.10.2020r.  
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2. Umowa będzie uznana za wykonaną, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony i 

prawidłowo zamontowany, co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem 

odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy. 

 

§ 3. 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, na warunkach 

ustalonych niniejszą umową,  

2) realizacja dostawy urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt i ryzyko,  

3) montaż przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z wykorzystaniem 

własnego sprzętu i urządzeń,  

4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy.  

5) w przypadku zaistnienia sytuacji  niezakończenia robót - nie oddania obiektu do użytku przez 

generalnego wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany  „DANBUD” Tadeusz Bąkowski ul. 

Leśna 61, 62-540 Kleczew wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzgodnień  z 

generalnym wykonawcą współpracy i koordynacji swoich działań pozwalających  na realizację  

przedmiotowej umowy.  

6) zapewnienia we własnym zakresie  mediów dla celów wykonania przedmiotu umowy  i 

ponoszenie z tego tytułu kosztów. 

2.Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,  

2) wprowadzenie  Wykonawcy  na  teren budynku, po  otrzymaniu  od   Wykonawcy   informacji o 

gotowości do rozpoczęcia montażu,  

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 

w miejscu realizacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU 

1. Miejscem dostawy i montażu będzie sala kinowa znajdująca się w CKiS w Koninie -Dom 
Kultury Oskard  w  Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a.  

2. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 8 umowy, 

termin i godzinę dostawy i montażu przedmiotu umowy, jak również termin i godzinę szkolenia 
pracowników Zamawiającego.  

3. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie obustronnie 
podpisanego protokołu odbioru, sporządzonego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.  

4. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu jego zgodności ze złożoną ofertą, 
a w szczególności na sprawdzeniu jego poprawności wykonania i funkcjonowania.  

5. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

sporządzoną w języku polskim, zawierającą w szczególności atesty, certyfikaty, instrukcje 
obsługi.  

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy 

zawiera wady, wówczas Zamawiający może przerwać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy termin 

do usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru.  
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7. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru oraz termin wyznaczony na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w 
przedmiocie odbioru.  

8. Za dzień faktycznego odbioru przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający zastrzega, że wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany 

terminu wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  
 

§ 6. 

GWARANCJA  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na pełen zakres przedmiotu umowy 

na okres ……….. miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru, zwanej 

dalej „gwarancją”.  

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów prawa.  

3. Gwarancja udzielana Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji 
producenta.  

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji a 
postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.  

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru jak i wszelkie inne wady powstałe z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

6. W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną, a także zobowiązany jest zapewnić bezpłatny transport sprzętu lub jego elementu 

do i z serwisu, w przypadku konieczności zabrania uszkodzonego sprzętu lub jego elementu.  

7. W ramach gwarancji wykonawca jest  zobowiązany do  świadczenia serwisu 

gwarancyjnego, w tym dokonania  przeglądów  dwa raz w roku i ponoszenia z tego tytułu 

kosztów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć usuwanie wad bez zbędnej zwłoki w terminie 

ustalonym z Zamawiającym.  

9. Zamawiający uprawniony jest do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej wadzie w każdym 

czasie w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.  

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, albo 

nienależycie usunie wady, albo odmówi usunięcia wad za które ponosi odpowiedzialność, 

Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci gwarancji na przedmiot umowy.  

12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

gwarancji.  

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z 

okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  
 

§ 7. 

WYNAGRODZENIE  
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1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy 

wynosi: ……………… zł brutto, (słownie: …………………… złotych brutto), w tym ___% 

podatku VAT.  

2. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 umowy uwzględnia wszelkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  określonego w ust.1. 

4.Wykonawca oświadcza, że do kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust. 1 przyjął co 

najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, obowiązujące/ą w 

okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.). 

5.Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego 

protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3.  

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem, przy zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT lub rachunku, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien w 

momencie dokonywania przelewu środków Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. 

wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie 

z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw. W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie 

się w w/w wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w 

urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby Wykonawcy, w celu zwolnienia się od solidarnej 

odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.  

8.Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Wykonawca, pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać 

przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności z tytułu wykonania Umowy (cesja). 

10.Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania 

faktur VAT. 

 

§ 8 

SPOSÓB KOMUNIKACJI 

1. W sprawie realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają osoby do kontaktu: 

 Zamawiający: …………………… Wykonawca: 

…………………… 

Adres do korespondencji   

Telefon   

Fax   

e-mail    

 

2. Z zastrzeżeniem zapisów umownych, każda informacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotycząca Umowy, może być przekazana drogą pocztową, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) 

lub doręczona osobiście na wskazane w ust. 1 adresy / numery faksów.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 

niezbędnych do prawidłowej realizacji obowiązków umownych, w szczególności: nazwy 

podmiotu, siedziby, konta bankowego, danych kontaktowych. Zmiany te, z wyjątkiem nazwy 

podmiotu, nie wymagają aneksowania Umowy.  
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§ 9  

PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców / 
przy udziale Podwykonawców w zakresie ………………. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania umowy poda Zamawiającemu, o ile są 

już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. 
3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

warunków umownych. 

§ 10 

KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,  

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego 

w§ 2ust. 1  umowy, 

3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w okresie gwarancji wad w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia określonego brutto w § 7ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków z niej wynikających. 
 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:  

a) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 

wówczas Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.  

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części,  

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia powzięcia  

wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w szczególności 

gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

3. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia 

i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.  
 

§ 12  

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści Oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, w zakresie terminu 

wykonania przedmiotu Umowy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  

a) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego zaistnienia lub skutków nie można było przewidzieć przy zachowaniu 

należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach);  

b) opóźnień wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które ujawniły się 

podczas prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub których skutków Strony nie były 

w stanie zminimalizować, pomimo zachowania należytej staranności,  

2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt a) i b) - 

termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu 

Umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody.  

3. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Wniosek o zmianę terminu umownego Wykonawca winien skierować do Zamawiającego na 

piśmie niezwłocznie po zaistnieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. 

Wniosek powinien zawierać stosowne uzasadnienie, wskazanie okoliczności, o których mowa w 

ust. 1 wraz z dowodami (dokumentacją) potwierdzającą zaistnienie przywołanych okoliczności 

(jeśli to możliwe).  

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści Oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia   

za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia  okoliczności wymienionych poniżej:  

     -  zmiany ustawowej stawki podatku VAT, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty  

      wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

6. Strony wprowadzają następujące zasady wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5:  

a) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione na pisemny wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz wykazanie, wraz z załączeniem dowodów, wpływu 

zmiany na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę,  

b) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż wynikająca ze 

zmiany przepisów prawa. Wartość wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy może ulec 

zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, obliczonego przy zastosowaniu 

zmienionej stawki, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia 

wejścia w życie zmian stawki jeszcze nie wykonano.  

7. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na 

realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów Umowy z 

obowiązującym prawem. Zmiana obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie 

znowelizowanych przepisów prawa.  

8. W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również 

związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy 
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w tym przedmiocie, zmierzającą do uzyskania zgodności zapisów umownych ze stanem 

faktycznym.  

9. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 

§ 13 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osobę trzecią.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do 
tych ustaw.  

3. Właściwym do  rozpatrzenia  sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i  jeden egzemplarz  dla wykonawcy. 

 

5. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia.  

2) Złącznik  nr  2  - Parametry oferowanego przedmiotu umowy 

3) Załącznik nr 3 –Formularz oferty  Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA: 

 

 


