
           

UMOWA Nr …......./........../2019

zawarta w dniu …..................r. w Wiszni Małej pomiędzy:

1. Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
NIP: 915-135-83-07 
reprezentowanym przez: 

Renata Cybulska- Kaczałko- Dyrektor OKSIR w Wiszni Małej
Maria Żebrowska– Główny księgowy
zwanym w dalszej części umowy Zamawiający, 

a
2. ….......................................................................................................................................
reprezentowana przez: …..........................................................................................................
       zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz oferty Wykonawcy z dnia …......................r. .stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

Projekt  realizowany  jest  w  ramach  poddziałania   pomocy  w  ramach   poddziałania  19.2

„Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY DLA ZADANIA NR 4

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawa instrumentów oraz akcesoriów
muzycznych:

LP. NAZWA/OPIS ILOŚĆ
1 PULPIT DO NUT:

Parametry:
•Typ: pulpitu na nuty: perforowana płyta statywu na nuty
•Materiał stojaka: stal
•Powierzchnia stojaka: Lakierowana
•Kolor statywu: Czarny
•Materiał pulpitu: stal
•Powierzchnia pulpitu: Lakierowana
•Kolor półki: Czarny
•Szerokość półki: min. 340 mm
•Wysokość półki: min. 475 mm
•Minimalna wysokość: 660 mm
•Maksymalna wysokość: 1200 mm
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•Waga: max 4 kg

2 LIRKA DO KLARNETU
• Materiał: chromowo- niklowe
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Regulowany pierścień (29-34 mm)
• Kolor: srebrny lub złoty 
• Mocna sprężyna 
• Dedykowany do klarnetu

5 SZTUK

3 LIRKA DO PUZONU
• Materiał: mosiądz
• Montaż: do czary
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Kolor: srebrny lub złoty
• Dedykowany do puzon

5 SZTUK

4 LIRKA DO TRĄBKI
• Materiał: mosiądz
• Montaż: na roztrąb
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Kolor: srebrny lub złoty
• Dedykowany do trąbki

5 SZTUK

5 LIRKA DO SAKSOFONU
• Materiał: mosiądz
• Montaż: na roztrąb
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Kolor: srebrny lub złoty 
• Dedykowany do saksofonu

5 SZTUK

6 SAKSHORN BARYTONOWY 
Minimalne parametry 

• Korpus mosiądz lakierowany
• Czara: mosiądz lakierowany 
• Korpus: zaworowy 
• Liczba zaworów: 4 wentyle obrotowe
• Średnica otworu: max 15,00 mm 
• Średnica czary: max 280 mm
• Zestaw powinien zawierać ustnik oraz futerał
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§2

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20.09.2019 r.
2. Z ramienia  Zamawiającego  osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą i  podejmowania
decyzji jest: Magdalena Tabiś tel. 513089766, e-mail:oksir@wiszniamala.pl
3. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

 …....................................................tel.............................., e-mail:............................................

§3 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  w

wysokości:

Netto: …................................ zł

podatek VAT: ….................... zł

brutto: ….............................. zł

słownie brutto złotych: ….......................................................................................................

§ 4
WARUNKI ODBIORU 

1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić pisemnie lub telefonicznie Zamawiającemu fakt wykonania
przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego (w tym atesty i
certyfikaty) umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania
tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.  
Z  czynności  odbioru  spisany  będzie  protokół  odbioru  końcowego  zawierający  wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia  w  terminie  7  dni  oraz  do  zawiadomienia  o
powyższym Zamawiającego.

4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.

5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:
1) żądać usunięcia  tych wad  – jeżeli  wady nadają  się do usunięcia  – wyznaczając  pisemnie

Wykonawcy odpowiedni termin;
2) obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  usunąć  się  nie  dadzą  lub  z  okoliczności  wynika,  że

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;
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3) odstąpić  od  Umowy,  jeżeli  wady  usunąć  się  nie  dadzą  lub  z  okoliczności  wynika,  że
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez  Zamawiającego  lub  z  okoliczności  wynika,  iż  nie  zdoła  ich  usunąć  w  tym  terminie,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.

§5

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy

Wykonawcy nr:.................................................... w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do
siedziby  Zamawiającego  wraz  z  dołączonym  protokołem  odbioru  podpisanym  przez
Zamawiającego.

2. Podstawę  wystawienia  faktury  stanowi  protokół  odbioru  podpisany  przez  Zamawiającego,
potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 6
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Na  przedmiot  Umowy  Wykonawca  udziela  …..................gwarancji.  Bieg  terminu  gwarancji
rozpoczyna  się  w  dniu  następnym,  po  odbiorze  końcowym  przedmiotu  Umowy.  Gwarancja
obejmuje wady materiałowe urządzeń oraz wady w robociźnie.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  również  prawo  wykonania  uprawnień  z  tytułu  rękojmi,  która
wygasa 3 miesiące po upływie gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym. 

4. Jeżeli  w  ramach  gwarancji  Wykonawca  dokonał  usunięcia  wad  istotnych,  termin  gwarancji
biegnie  na  nowo  od  chwili  usunięcia  wady.  W  innych  wypadkach  termin  gwarancji  ulega
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 7
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
a) Zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
b) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie lub w okresie gwarancji i rękojmi - w
wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego
Wykonawcy terminu usunięcia wad,
c) Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy w całości lub w części z przyczyn, za
które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10 % wartości umowy brutto lub odpowiednio
10 % wartości dostaw brutto od wykonania, której odstąpiono,
d) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada,
w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem dostawy objętej niniejszą umową - w
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wysokości  10 % wartości  umowy brutto  lub  odpowiednio  10 % wartości  dostawy  brutto  od
wykonania, której odstąpiono.

2. Kary,  o  których  mowa  w  ust.1  Wykonawca  zapłaci  na  wskazany  przez  Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar
umownych.
4. Niezależnie od w/w kar Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
do  wysokości  faktycznie  poniesionej  straty  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem zamówienia.

§ 8
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA UMOWY

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Spory  wynikające  z  realizacji  umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa cywilnego. 

                                                                   
§ 10

FORMA UMOWY

Umowę  sporządzono  w  trzech  (3)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egzemplarze  dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:
Oferta Wykonawcy z dnia …........................

         ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:
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