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                Załącznik Dokument nr 2 do SIWZ 
 

 
WZÓR UMOWY 

 
 

UMOWA nr ……………… 
 
 
zawarta w dniu ..................... w Warszawie,  
pomiędzy: 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie, 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2, 
NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 15/92, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

1) Adamem Wróblewskim  –  Zastępcę Dyrektora  
2) Jolantę Polańską – Główną Księgową 

 
a: 
……………………………………………………………….…….., ul. ………....………...................  
....................................... NIP ……………………........…, REGON …...…………........, wpisanym do 
.......................................... prowadzonego przez ................................. pod numerem 
.................................................. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1) ………………………………………..  
2) ……………………………………….. 

 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na Dostawę systemowych opraw oświetleniowych i szynoprzewodów do galerii 
wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostawa systemowych opraw oświetleniowych i 

szynoprzewodów do galerii wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski zgodnie ze szczegółowym wykazem i opisem przedmiotu zamówienia 
wykonanym przez firmę „Idee...in Luce S.n.c. di Claudio Cervelli & C. dla 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określa załączony do niniejszej umowy  specyfikacja materiałowa. 

2. Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać protokolarnie przedmiot umowy oraz zapłacić  cenę  w 
wysokości, terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

  
§ 2 

1. Dostawa zostanie zrealizowana nie później niż do 19.12.2013 r., w dniu roboczym tj. od 
poniedziałku do piątku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca sprzeda i dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, sprawdzone i dopuszczone do 
stosowania w Polsce, posiadające wszelkie stosowne dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Odbiór ostateczny Przedmiotu Zamówienia zostanie potwierdzony podpisaniem dwóch 
protokołów odbioru sprzętu:  
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a) protokołem ilościowym - stwierdzającym kompletność dostawy i brak zewnętrznych 
uszkodzeń sprzętu,  

b) protokołem jakościowym - stwierdzającym zgodność parametrów dostarczonego 
przedmiotu zamówienia z warunkami SIWZ (test przeprowadzony na dostarczonym 
sprzęcie).  

4. Zamawiający dokona odbioru jakościowego w ciągu 5 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru ilościowego. 

5. Jeżeli zostaną wykryte braki lub strony stwierdzą, że dostarczone urządzenia nie są zgodne z 
ofertą i umową  to Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzi protokół reklamacyjny, który 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni rozpatrzyć oraz w uzgodnionym z 
Zamawiającym terminie uzupełnić lub wymienić wadliwe części dostarczonych urządzeń. 

6. Kupujący może odmówić zapłaty za urządzenia do czasu naprawy wadliwych części bądź ich 
wymiany. 

7. Szkody powstałe w czasie transportu obciążają Wykonawcę. 
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z jego działania lub zaniechania, 

które zostaną spowodowane przy realizacji umowy i zobowiązuje się do ich usunięcia lub 
pokrycia kosztów ich usunięcia. 

 
§3  

1. Wydanie sprzętu nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
O przygotowaniu sprzętu do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić  
w formie pisemnej Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed 
planowanym terminem dostawy.  

2. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy Przedmiotu Zamówienia w całości lub w 
części, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 
jeżeli: 

a) termin dostawy nie został uzgodniony na piśmie z Zamawiającym, 
b) jakikolwiek element Przedmiotu Zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i 

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, także w przypadku stwierdzenia 
naruszenia opakowania, 

c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych towarów w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie. 

 
§4 

Na urządzenia będące Przedmiotem Zamówienia obowiązują gwarancje producentów na ……………., 
licząc od dnia odbioru jakościowego.  

 
§5 

1. W razie wystąpienia, w okresie objętym gwarancją, wady fizycznej któregokolwiek z 
elementów Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, w ciągu 48 godzin od 
momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, do odebrania z siedziby Zamawiającego 
sprzętu objętego wadą i przekazania go producentowi w celu dokonania niezbędnych napraw 
lub dostarczenia sprzętu wolnego od wad.  

2. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi, iż usunięcie usterki powinno nastąpić  
w siedzibie Zamawiającego zobowiązany będzie do usunięcia tej usterki na swój koszt i 
ryzyko lub do wezwania do naprawy uprawnionego przedstawiciela producenta. 

3. Naprawa sprzętu lub dostarczenie sprzętu wolnego od wad nastąpi niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego o wystąpieniu wady. W razie gdy planowany okres naprawy byłby dłuższy 
niż 7 (słownie: siedem) dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zamienny na okres 
naprawy gwarancyjnej lub do czasu wymiany na sprzęt wolny od wad.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a)  zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
b)  zmianie osób reprezentujących  Wykonawcę, 
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c)  ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy, 
d)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 
e)  zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

 
 

§6 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za Przedmiot Zamówienia cenę wynoszącą  

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

  
2. Zamawiający zapłaci cenę, o której mowa w ust. 1 powyżej, po podpisaniu protokołów 

odbioru (ilościowego i jakościowego) w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane 
w fakturze. 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§7 
Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są: 
 

a) ze strony Zamawiającego:                ………………………………………………. 
  

b) ze strony Wykonawcy:   ....................................................................... 
 

§8 
1. Z tytułu opóźnienia w realizacji całości lub części dostawy Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
-    za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
-    za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za  każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na  usunięcie  wad, 

-    za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, 

-    za  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto,  

3. Zamawiający ma prawo zrezygnować z dostawy opóźniającej się z winy Wykonawcy o więcej 
niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych. W tym przypadku Zamawiający odstępuje od umowy po 
upływie 2 (słownie: dwóch) dni od zawiadomienia Wykonawcy listem poleconym o 
skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy 
z powyższych przyczyn Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
ceny, o której mowa w § 6 ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia w 
protokołach (ilościowym i jakościowym) odstępstw od wymogów zawartych w umowie oraz 
jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 
przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych z należności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez 



4 
 

Wykonawcę. Potrącenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nastąpi po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu Zamawiającego o wysokości naliczonych kar umownych wraz ze 
wskazaniem podstawy ich naliczenia. 

 
 

§9  
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego że umowa jest nieważna w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

 
§10 

Spory  wynikłe  na   tle  realizacji  niniejszej  umowy strony będą rozstrzygane polubownie, a  w razie 
nie osiągnięcia przez strony porozumienia,  spory  będzie  rozstrzygał  Sąd właściwy dla miejsca  
siedziby Zamawiającego. 
 

§11  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 
  

§12 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ....................................................... 

Zamawiający                Wykonawca 
 
 
 


