załącznik nr 4
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY*
§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do sprzedaży i dostarczenia
Zamawiającemu przedmiotu umowy szczegółowo określonego w opisie przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 1a, do SIWZ, które stanowią jednocześnie (załącznik do
umowy1).

2.

Przedmiotu umowy stanowi dostawa sprzętu na doposażenie TOK w nagłośnienie i elementy
oświetlenia scenicznego w ramach programu rozwoju infrastruktury kultury ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy
Promocji Kultury.

§2

Szczegółowy sposób dostawy sprzętu, serwis i warunki gwarancji podane są na załączniku do
umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego (siedziby Zamawiającego), zgodnie z wymaganiami określonymi na załączniku do
umowy.
§3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową za przedmiot
umowy (określony w załączniku do umowy) - kwotę brutto:............................. (słownie zł:
........................................................) w tym podatek VAT kwota: .................... zł. Kwota netto
wynosi: .........................(słownie zł: ............................................)
2. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane
na fakturze VAT, wystawionej po dostarczeniu sprzętu. Termin płatności ustala się na 14 dni
od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Faktura VAT za przedmiot umowy może być wystawiona po dokonaniu przez strony
odbioru przedmiotu umowy oraz podpisaniu przez strony umowy protokołu zdawczoodbiorczego, z którego musi wynikać, iż sprzęt został dostarczony w wymaganej ilości
i posiada wymagane, zgodne z ofertą, parametry.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę
dowolnej liczby faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym niniejszy
przedmiot zamówienia.
6. Faktura wystawiona niezgodnie z ust. 3 nie będzie przyjęta do realizacji.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w
załączniku do umowy.
§5

1. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości
5% wartości nie dostarczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę, a także odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej
20 % wartości brutto umowy.
3. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana na tym strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) na podstawie art. 145 ustawy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie;
b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
§6
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 ustawy.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§7

1.Gwarancja będzie świadczona na warunkach i w terminach określonych w załączniku do
umowy.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, który zobowiązuje się do ich
bezpłatnego usunięcia na warunkach określonych w załączniku do umowy.
§8
1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że wydatki związane z realizacją umowy
współfinansowane są: w ramach programu rozwoju infrastruktury kultury ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.
§9
Do umowy tej stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
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§10
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będę przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

* dla każdej części postępowania zostanie zawarta oddzielna umowa.

i

Załącznik nr 1a do SIWZ stanowi załącznik do umowy w części nr 1 postępowania;

3

