
       Załącznik dokument nr 3 do SIWZ
Znak sprawy: KINO-CYFRA

WZÓR UMOWY

UMOWA nr

zawarta w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy:

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, wpisanym do 
Rejestru  Instytucji  Kultury  prowadzonego  przez  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  pod 
numerem RIK 15/92, reprezentowanym przez:
Piotra Jentkiewicza - Zastępcę Dyrektora 
Jolantę Polańską              - Główną Księgową
zwanym dalej Zamawiającym

a:
………………………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………….. wpisaną 
do ………………………………………………….. pod nr ………….., NIP: …………………….., REGON: 
……………………………, zwaną „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
- ....…………………………………, ....…………………………………
……………………………………, ....…………………………………

w  wyniku  przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie i uruchomienie kinowego sprzętu 
cyfrowego zgodnego ze standardami DCI dla Kino.Lab" (nr ….........),  została zawarta Umowa, na 
podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, 

o następującej treści:

§ 1
1. Użyte w Umowie terminy mają następujące znaczenie:

1)  „Postępowanie”  -  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  „Dostarczenie  i  uruchomienie  kinowego  sprzętu  cyfrowego  zgodnego  ze 
standardami DCI dla Kino.Lab” (nr ….........);
2)  „SIWZ”  -  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  w  Postępowaniu;  SIWZ  stanowi 
integralną część niniejszej Umowy;
3) „Oferta Wykonawcy” - oferta złożona przez Wykonawcę w ramach Postępowania; przedmiot 
oferty oraz warunki cenowe zawarte w Ofercie stanowią integralną część niniejszej Umowy;
4)  „Przedmiot  Umowy”  -  zakup,  dostarczenie,  instalacja  i  konfiguracja  sprzętu  oraz 
oprogramowania zgodnie z warunkami SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy.

2. Na mocy niniejszej  Umowy Zamawiający – zgodnie z SIWZ i  Ofertą Wykonawcy - kupuje, zaś 
Wykonawca sprzedaje  Zamawiającemu sprzęt  wchodzący  w Przedmiot  Umowy,  oraz przenosi  na 
Zamawiającego niewyłączne bezterminowe licencje do oprogramowania wchodzącego w Przedmiot 
Umowy. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć  sprzęt  i  oprogramowanie do siedziby Zamawiającego 
oraz dokonać instalacji  i  konfiguracji   sprzętu oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w 
terminie wskazanym w §2.

§ 2
1. Przedmiot Umowy zostanie w całości wykonany przez Wykonawcę w terminie do 22 maja 2013 
roku.
2. Datą wykonania Umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego Przedmiotu Umowy.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko Przedmiot Umowy zgodnie z 
Załącznikiem dokumentem nr 2 do SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy.
2.  Odbioru  ilościowego  i  jakościowego  dostarczonego  Przedmiotu  Umowy  dokonają  w  dniu 
dostarczenia Przedmiotu Umowy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego: z dokonanego odbioru 
ilościowego i jakościowego Przedmiotu Umowy Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze ilościowego i jakościowego Przedmiotu Umowy braków 
ilościowych lub jakościowych Przedmiotu Umowy, Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy 
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dopiero  po  dostarczeniu  przez  Wykonawcę  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  SIWZ  oraz  Ofertą 
Wykonawcy.

§ 4
1.  Z  tytułu  należytego  wykonania  Umowy,  Wykonawcy  przysługuje  łączne  wynagrodzenie  w 
wysokości:

…………………netto (słownie.....................................................................................zł)
plus 
………………….VAT (słownie.....................................................................................zł)
tj. 
………………....brutto. (słownie.....................................................................................zł), 

w tym z tytułu udzielenia licencji do oprogramowania …............................................................... zł.

2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  obejmującym 
wszystkie  czynności  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  nawet  jeśli 
czynności  te  nie  zostały  wprost  wyszczególnione  w  treści  niniejszej  Umowy.  Wykonawca  mając 
możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, 
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli  z przyczyn od siebie niezależnych nie 
mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu należytego wykonania Umowy po 
podpisaniu  przez  Zamawiającego bezusterkowego protokołu  zdawczo-odbiorczego oraz udzieleniu 
(przeniesieniu na Zamawiającego) licencji  do stanowiącego Przedmiot  Umowy oprogramowania,  a 
także stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp. 
4.  Zamawiający zobowiązuje  się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni  od daty otrzymania 
poprawnie  wystawionej  pod  względem  rachunkowym  i  formalnym  faktury  VAT  z  kserokopią 
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Umowy oraz dostarczeniu stosownych, 
wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp. 
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.
6.  Wykonawcy nie  przysługuje  prawo  przeniesienia  praw i  obowiązków wynikających  z  niniejszej  
Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego: Zgoda w każdym przypadku 
winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 5
1.  Wykonawca,  z  zastrzeżeniem  postanowień  ust.  2.,  udziela  Zamawiającemu  ….................. 
miesięcznej  gwarancji  jakości  oraz  rękojmi  za  wady fizyczne  i  prawne na dostarczony Przedmiot 
Umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu wchodzącego w skład Przedmiotu 
Umowy, a warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony 
w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji  
producenta sprzętu wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy. Gwarancja producenta udzielona jest 
niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu 
potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu 
przysługuje  prawo  wyboru  trybu,  z  którego  dokonuje  realizacji  swych  uprawnień,  tj.  z  rękojmi   z 
gwarancji  producenta  lub  z  gwarancji  Wykonawcy.  Postanowienie  niniejsze  stanowi  dokument 
gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu cywilnego.
3.  Okres  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  od  dnia  następnego  pod  dniu  podpisania  przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W przypadku konieczności naprawy sprzętu wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy w okresie 
rękojmi  lub gwarancji,  Wykonawca zapewni  na czas naprawy Zamawiającemu sprzęt  zastępczy o 
parametrach  technicznych  nie  gorszych  niż  sprzęt  naprawiany,  jeśli  naprawa  połączona  jest  z 
niemożnością korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem przez okres 
dłuższy niż 4 godziny.
5.  W  przypadku  awarii  sprzętu  lub  oprogramowania  wchodzących  w  skład  Przedmiotu  Umowy 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podjęcia  czynności  zmierzających  do  niezwłocznego  usunięcia 
awarii,  jednakże nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zawiadomienia Wykonawcy o 
awarii  przez  Zamawiającego.  Zawiadomienia  o  awarii  będą  dokonywane  telefonicznie  pod  nr  tel.  
…………………………………………  Wykonawcy  lub  na  adres  poczty  elektronicznej  (e-mail) 
Wykonawcy: …............................................

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającym kary umowne:

2



 a)  za  opóźnienie  w  wykonaniu  Umowy  w  całości  lub  części  w  wysokości  0,5%  łącznego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy;
b)  w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które 
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  –  w  wysokości  10%  łącznego  wynagrodzenia  brutto 
Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w §8 
Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 
ust. 1 Umowy.
3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  uzupełniającego  odszkodowania  w  wysokości 
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7
1. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu.
2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści SIWZ oraz Oferty Wykonawcy, na 
podstawie, której dokonano jego wyboru, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego.

§ 8
1. W razie  zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  Umowy,  Zamawiający 
może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 
prawidłowo  części  Umowy.  Stan  zaawansowania  wykonania  Umowy  określać  będzie  protokół 
zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
1. W zakresie nie uregulowanym Umową mają zastosowanie SIWZ oraz Oferta Wykonawcy, a także w 
zakresie nimi nie uregulowanym – przepisy Kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177, ze zm.).
2.  Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy,  Strony  poddają  pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3.  Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  3  egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

                   

         Wykonawca                              Zamawiający

……………………………..       ……………………………..
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