UMOWA NR (wzór)
zawarta w dniu 28 listopada 2018 r. we Wrocławiu, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z
dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 198679 ze zm.) na
podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, pomiędzy:
Ogniskiem Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta, Instytucją Kultury Gminy Wrocław,
z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Wolności 9, 50-071 Wrocław, wpisaną do rejestru instytucji,
dla których organizatorem jest Gmina Wrocław, pod numerem 30/2001, posiadającą następujący
NIP 8971663434 oraz REGON 932690411, reprezentowaną przez … – …, zwanego w dalszej części
umowy Zamawiającym,
a
zwanego dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną,
o następującej treści:
Preambuła
Zważywszy, że Zamawiający, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a
Gminą Wrocław w dniu (…), realizuje projekt nr POIS.08.01.00-00-1042/16-00 pn. „Ruska 46abc –
przestrzeń dla kultury”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności, w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury, VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Strony zgodnie
postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Na zasadach określonych w umowie oraz w załącznikach do umowy, Zamawiający zamawia, a
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ZESTAWU WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKŁA,
szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do umowy oraz
w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1b do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na adres ul. Ruska 46a/004; 50-079 Wrocław.
§2
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Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, zasobami, umiejętnościami oraz doświadczeniem
niezbędnymi do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w
terminie, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
powszechnie stosowanych w obrocie standardów, reguł wykonywania prac objętych niniejszą
umową oraz aktualnej najlepszej wiedzy fachowej.
W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub
zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, jak za swoje
własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art.
429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
Strony ustalają, że wszelkie koszty oraz opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
obciążają Wykonawcę. W razie wątpliwości Wykonawca będzie realizować umowę przy użyciu
własnego sprzętu, narzędzi i materiałów.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
oraz prawnych, dedykowany dla obszaru UE, kompletny, posiadający wymagane prawem atesty
oraz certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym dokładnego terminu i
godziny dostawy.
Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do stosowania się do
wskazówek Zamawiającego, co do sposobu realizacji umowy, niezwłocznego udzielania
Zamawiającemu wyjaśnień oraz dostarczania Zamawiającemu niezbędnych informacji, które mogą
mieć wpływ na należyte wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca dostawy oraz drogi transportu (m.in. ciąg
komunikacyjny, ściany, podłogi, winda, rampa wyładowcza itp.) w stanie nie gorszym niż zastany
przed dostawą sprzętu. W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń w/w elementów
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich na własny koszt, przy użyciu własnego sprzętu i
pracowników.
W razie wątpliwości Strony ustalają, że własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą
podpisania protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.

§3
Termin oraz warunki odbioru przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie … dni od daty
podpisania umowy tj. do … 2019 r.
2. W razie wątpliwości Strony ustalają, że na każdym etapie realizacji umowy, Zamawiający jest
uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń co do sposobu oraz standardu realizowanych czynności.
W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia
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stwierdzonych uchybień w terminie określonym przez Zamawiającego, pod rygorem zastosowania
środków prawnych, o których mowa w § 6 umowy.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę i
dostarczony Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, protokół
odbioru, zwany dalej Protokołem Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
W terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia danego Protokołu Odbioru
Zamawiający zobowiązany jest do podpisania Protokołu Odbioru lub – w przypadku, gdy
Wykonawca nie wykonał wszystkich zobowiązań wchodzących w zakres przedmiotu umowy bądź
też wykonał je w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową lub wymaganiami Zamawiającego –
odmowy podpisania Protokołu Odbioru i zgłoszenia zastrzeżeń.
W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zastrzeżeń, bez prawa do naliczenia z tego tytułu
dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zostanie
potwierdzone kolejnym Protokołem Odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
W uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, mogą
ulec zmianie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zmiany niniejszej umowy
w formie aneksu i wchodzi w życie z dniem jej pisemnego zatwierdzenia przez obie Strony.
Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowego
wykonania zadania, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
W razie wątpliwości Strony ustalają, że podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze
przedmiotu umowy, w tym z roszczeń z tytułu rękojmi za wady, gwarancji oraz z tytułu
odpowiedzialności za szkody wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy.

§4
Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … zł (słownie: …) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie do 14
(słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktur VAT/faktur 1 , na wskazany w fakturze VAT/fakturze 2 numer rachunku bankowego
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT/faktury3, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie
podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
1
2
3
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4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie udziela zaliczek Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z
nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do
prawidłowego wykonania umowy. Tym samym Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o
którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty
jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kosztów związanych z
realizacją umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT/4.
8. Zamawiający oświadcza, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
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§5
Warunki rękojmi za wady i gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt. Wykonawca w
szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady materiałowe i wykonawcze,
w tym za wady zmniejszające wartość lub użyteczność sprzętu, ze względu na cel wynikający z ich
przeznaczenia.
Okres gwarancji wynosi … (słownie: …) miesiące liczone od daty podpisania przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi równy jest
okresowi gwarancji.
W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do
nieodpłatnego ich usunięcia niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedmiu)
dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego (za zgodą Zamawiającego dopuszcza się
przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem). W razie
wątpliwości Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo dokonywania zgłoszeń, o których mowa w
niniejszym ustępie, za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla
Wykonawcy.
Potwierdzeniem usunięcia wady będzie podpisany przez Strony protokół naprawy (wzór protokołu
na prawy stanowi załącznik nr 3 do umowy). W przypadku zastrzeżeń wobec naprawy
uniemożliwiających dokonanie jej odbioru, Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia przyczyny zastrzeżeń w terminie 24 (słownie:
dwudziestu czterech) godzin liczonych od chwili zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa, wówczas sprzęt podlegający reklamacji podlegać będzie
wymianie na fabrycznie nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach i funkcjonalności. W
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sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, okres gwarancji oraz rękojmi na wymieniony
element lub jego część liczony jest od nowa.
6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w niniejszym paragrafie,
Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia. Zapłata kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia
Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kary
umownej na zasadach ogólnych.
7. W razie wątpliwości Strony ustalają, że umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z
tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w
rozumieniu przepisów cytowanej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks Cywilny (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
§6
Odpowiedzialność za nienależytą realizację umowy
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy i nienaprawienia tego
uchybienia w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia
uchybienia, Zamawiający może odstąpić od całości lub niezrealizowanej części umowy.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy w
terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości o
przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od całości albo od niezrealizowanej
części umowy, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w
następujących przypadkach:
a) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3, Zamawiający
będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
b) w przypadku odstąpienia od całości albo od niezrealizowanej części umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy.
3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie pozbawia
Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kary
umownej na zasadach ogólnych.
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§7
Zmiana umowy
Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej, pod rygorem nieważności,
§8
Wymiana informacji i osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na podstawie
umowy lub związane z Umową, dla których Strony nie zastrzegły, że mogą być przekazywane w
formie elektronicznej, powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do
Strony będącej adresatem na adres wyszczególniony w Umowie bądź na adres wskazany na
piśmie w celu przesyłania korespondencji, zgodnie z poniższymi danych teleadresowymi:
a) Zamawiający: Ognisko Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta ul. Ruska 46a/413,
414, 50-079 Wrocław
b) Wykonawca: …
2. Strony ustalają, że mogą wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację umowy, które będą
uprawnione do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym także
do zgłaszania zastrzeżeń, a w razie ich braku do podpisania Protokołu Odbioru.
3. W razie wątpliwości Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy
lub odstąpienia od niej wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§9
Klauzula poufności
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomości publicznej
informacji organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiającego, w posiadanie
których Wykonawca wszedł lub mógł wejść (niezależnie od formy i sposobu udostępnienia)
w związku z realizacją umowy.
§10
Ochrona danych osobowych
1. Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów
zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
– w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przypadku zaś
przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy – w zależności od sposobu
przetwarzania danych – Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych lub porozumienia, określającego cele i sposoby przetwarzania danych przez
współadministratorów na zasadach określonych w ww. przepisach prawa.
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2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zawarciem niniejszej umowy, a tym udostępnieniem
danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej wykonania, prawidłowego rozliczenia umowy ze
względu na źródło finansowania został wobec niego spełniony obowiązek informacyjny zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
§11
Kontrola projektu
Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie koniecznych audytów
zewnętrznych oraz kontroli prawidłowej realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej
umowy, przeprowadzanych przez podmioty kontrolujące, także po wykonaniu lub wcześniejszym
rozwiązaniu niniejszej umowy.
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§12
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
Możliwośc dochodzenia kar umownych Strony pozostawiają w mocy także w razie rozwiążania
niniejszej umowy, lub odstapienia od niej. Kary umowne mogą być dochodzone niezaleznie od
siebie, lub jako kumulowane.
Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z umowy na osoby trzecie jest
dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Jakiekolwiek przeniesienie
przez Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie jest
dopuszczalne po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zawartej umowie przeniesienia praw
i obowiązków na osobę trzecią.
Umowa oraz załączniki stanowią integralną całość, tj.:
a) załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 1b – oferta Wykonawcy,
c) załącznik nr 2 – wzór Protokołu Odbioru,
d) załącznik nr 3 – wzór Protokołu Naprawy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
Umowa została sporządzona w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (słownie:
jednym) dla Wykonawcy i 2 (dwóch) dla Zamawiającego.
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Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1a do umowy nr ……… z dnia ……..
Opis przedmiotu zamówienia

9

Załącznik nr 1b do umowy nr …… z dnia …….
Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do umowy nr …….. z dnia ………
Wzór Protokołu Odbioru
Protokół Odbioru
Niniejszy protokół podpisany został we Wrocławiu w dniu (…), pomiędzy Zamawiającym spółkę (…), a
Wykonawcą (…):
Strony stwierdzają co następuje:
1. Z dniem (…) Wykonawca dostarcza, a Zamawiający dokonuje odbioru (…).
2. Niniejszy Protokół Odbioru został sporządzony w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 1 (słownie: jednym) dla Wykonawcy i 2 (dwóch) dla Zamawiającego.
3. Niniejszy Protokół Odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
co Strony potwierdzają składając podpisy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Wrocław, dnia (…)
Odmowa podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez niego
zastrzeżeń, do całości lub części (…), tj.: (…).
Zamawiający:
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Załącznik nr 3 do umowy nr …….. z dnia ………
Wzór Protokołu Naprawy
Protokół Naprawy
Niniejszy protokół podpisany został we Wrocławiu w dniu […], pomiędzy Zamawiającym (…), a
Wykonawcą […].
Zważywszy, że na podstawie umowy nr […] zawartej w dniu […], Wykonawca zobowiązał się do
świadczenia usług gwarancyjnych, o których mowa w § 6 tejże umowy, Strony niniejszym stwierdzają
co następuje:
1.
2.
3.
4.

Z dniem […] Wykonawca wykonał usługę gwarancyjną polegającą na […].
Zamawiający niniejszym potwierdza prawidłowe wykonanie usługi gwarancyjnej, o której mowa
w punkcie 1 powyżej.
Niniejszy Protokół Odbioru został sporządzony w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 1 (słownie: jednym) dla Wykonawcy i 2 (dwóch) dla Zamawiającego.
Niniejszy protokół został przyjęty i zaakceptowany, co Strony potwierdzają składając podpisy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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