
 
UMOWA

zawarta w dniu    roku
pomiędzy:

 Gminą Miasto Świdnica, u. Armii Krajowej 49 reprezentowanej przez    Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 58-100 Świdnica , ul. Śląska 35 , w imieniu której występuje 
dyrektor Jerzy Żądło zwany6 w treści umowy „Zamawiającym” NIP:884-00-24-797
a
 
 
reprezentowaną przez :  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1
Przedmiotem umowy jest  Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż z obsługi systemu
nagłośnienia  i  oświetlenia  w  ramach  modernizacji  obiektu  sztucznego  lodowiska  w
Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 :      zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Załącznikiem
do umowy jest formularz rzeczowo-finansowy załączony do oferty wykonawcy
 

§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu  umowy na własny koszt i

ryzyko                   w terminie do 30.05.2017 r. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje
dostawę sprzętu wymienionego w § 1 umowy  r. wraz z  montażem   do 30.05.2017 r.  

 
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Lodowisko ŚOSiR przy ul. Śląskiej 35 w

Świdnica  , 58-100 Świdnica
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru i montażu

sprzętu i przekazania go do eksploatacji.
4. Wykonawca ma obowiązek   przeszkolenia  personelu w zakresie  obsługi  i  konserwacji

dostarczonego sprzętu.
5. Za  termin  przekazania  sprzętu   ,  rozumie  się  datę  podpisania  protokołu  odbioru  przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Wraz ze sprzętem   Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) karty gwarancyjne, 
2) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych,
3) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
4) certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na dostarczony sprzęt .

7. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy strony sporządzą protokół odbioru, w którym
określą  czy  dostarczony  przedmiot  umowy  jest  zgodny  z  treścią  umowy,  czy  został
zamontowany  i sprawdzony oraz czy dołączono do niego stosowne certyfikaty i instrukcje.

8. Protokół odbioru podpisany przez strony umowy będzie podstawą do wystawienia faktury
wg wzoru: Nabywca : Gmina Miasto Świdnica, 58-100 Świdnica , ul. Armii Krajowej 49,
NIP:884-00-24-797, Odbiorca : Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji , 58-100 Świdnica



§ 3
1. Wykonawcy  za  realizację  przedmiotu  umowy  przysługuje  wynagrodzenie  ryczałtowe

w wysokości    zł brutto, zgodnie z ofertą.
2. Cena  określona  w  ust.1  obejmuje  wartość  ryczałtową  przedmiotu  zamówienia,  w  tym

wszystkie określone prawem podatki, opłaty, montaż i transport.
3. Wynagrodzenie określone w umowie jest niezmienne i nie podlega waloryzacji.
4. Wady stwierdzone przy odbiorze sprzętu  powinny być usunięte w czasie wskazanym  w

protokole odbioru.
5. Wypłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez

Wykonawcę, w terminie do 30 dni od jej doręczenia wraz z kopią protokołu odbioru, o
którym mowa w § 2 ust. 7 umowy, do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu montażu , o
którym mowa w  § 2 pkt. Ust 1.

§ 4
1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt   będzie przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie

sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu   m-cy gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt .
 
3. Okres  gwarancji  i  rękojmi  liczy  się  od  dnia  protokolarnego  przekazania  przedmiotu

umowy. 
4. Okres  gwarancji  i  rękojmi  ulega  przedłużeniu  o  czas  niesprawności  sprzętu  (od  dnia

zgłoszenia usterki do dnia odbioru sprawnego sprzętu).
5. W wypadkach wskazanych w ustępach poprzedzających czas przyjazdu serwisu od chwili

zgłoszenia  usterki  nie  może  być  dłuższy  niż  48  godzin  licząc  od  momentu  zgłoszenia
wady/usterki przez Zamawiającego (pismem, tel., fax), a czas ich usunięcia nie może być
dłuższy niż 14 dni.

6. Wykonawca zobowiązuje się rozszerzyć  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na
okres 24 miesięcy.

7. W  razie  nieuwzględnienia  reklamacji  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  może  złożyć
wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.

8. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  sprzętu     spowodowane
nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi sprzętu.

9. Postanowienia określające warunki gwarancji, zostaną dołączone przez Wykonawcę do kart
gwarancyjnych, które przekaże Zamawiającemu.

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
    20 % wartości umowy netto,
2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
     umownego netto za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 50 % wartości
     umowy brutto,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej
    gwarancji w wysokości 0,5 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia
    liczonego od daty ustalonej na usunięcie wad jednak nie więcej niż 30 % 
    wartości umowy brutto.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego
mu wynagrodzenia.

3. W  przypadku  jeżeli  opóźnienie  w  wydaniu  przedmiotu  umowy  przekroczy  3  dni,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez uprzednich wezwań, zachowując



jednocześnie prawo do kar umownych, o których mowa w ust.1 pkt 2 za okres przed
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Strony mogą dochodzić  na zasadach ogólnych  odszkodowania przewyższającego kary
umowne.

§ 6
Do  koordynowania  spraw  związanych  z  realizacją  umowy  strony  wyznaczają  następujące
osoby:
1) po stronie Zamawiającego:    

telefon  
2) po stronie Wykonawcy:   

§ 7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
2. W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  umowy  zastosowanie  będą  mieć

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
3. 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  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wszelkie  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  strony  zobowiązują  się  rozwiązać
polubownie.

5. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji,
właściwym  dla  rozstrzygnięcia  sporu  będzie  Sąd  powszechny  ze  względu  na  siedzibę
Zamawiającego.

6. Umowa sporządzona została  w  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  przeznaczeniem:  2
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


