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Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY 

 

UMOWA Nr ../2021 

 

zawarta w dniu ………….2021 r.  pomiędzy:  

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,  

NIP 888-21-79-530 reprezentowanym przez: 

Piotra Nowakowskiego – Dyrektora Muzeum, zwanym dalej "Zamawiającym" 

a  

…………………………………….. ………………………………………………………………………………………., NIP:  ………………………. 
reprezentowanym przez: ………………………………………..zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.  
 

Niniejszą umowę zawiera się z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 

r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ponieważ wartość 
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w 

trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 
nie przekracza kwoty 130 000 złotych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2020 Dyrektora MZKID. 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. Nagłośnienie mobilne sceny sali audytoryjnej  

w spichlerzu dworskim w Kłóbce zgodnie ze złożona ofertą. 

2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 
1) dostawę urządzeń opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji) stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią; 

2) uruchomienie oraz zestrojenie systemu nagłośnieniowego jw.; 

3) przeszkolenie wskazanych przez zamawiającego pracowników z obsługi systemu 
nagłośnieniowego jw.; 

4) wsparcie techniczne podczas pierwszej imprezy z użyciem nagłośnienia jw.; 
3. Dostawa, o której mowa w ust. 2 pkt 1) będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 

przepisów i obowiązującymi normami oraz będzie zgodna ze specyfikacją stanowiącą załącznik do 

niniejszej umowy. 

4. Uruchomienie oraz zestrojenie systemu nagłośnieniowego, wraz z przeszkoleniem pracowników  
o którym mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) odbędzie się w dniu podpisania protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu przedmiotu Umowy do dnia …………… 2021 r.  

2. Odbiór wykonania przedmiotu Umowy nastąpi w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym  

w Kłóbce, Kłóbka, 87-840 Lubień Kujawski. 
3. Z przekazania urządzeń, będących przedmiotem niniejszej umowy zostanie sporządzony protokół 

odbioru, potwierdzający prawidłowe wykonanie zadania objętego umową, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 
wysokości: netto ……………………………… zł (słownie: ………………………………………………..… złotych 00/100); 

podatek VAT …………………… zł. ; brutto: ……………….…… zł. (słownie: …………….…………… złotych 00/000) 
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2. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 
bankowy w terminie 21 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Płatność nastąpi na podstawie  prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawcę i odebrany 
przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na dostarczone urządzenia w okresie: 

1) Konsoleta, mikrofony, aktywne zestawy głośnikowe: minimum 24 miesiące. 
2) Wzmacniacz mocy, pasywne zestawy głośnikowe szerokopasmowe oraz niskotonowe: 

minimum 60 miesięcy. 
2. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 

od zgłoszenia wady, zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad dostarczonych urządzeń bądź 
wymiany na nowy. Wszelkie naprawy będą odbywały się z uwzględnieniem transportu, na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego  

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać usunięcia wad, usterek lub awarii na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu.  

5. Do każdego urządzenia zostanie wystawiona karta gwarancyjna z tym że brak tego dokumentu nie 

zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji określoną niniejsza umową i w takim 

przypadku umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
§ 5 

Odpowiedzialność 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
będą kary umowne: 

1)  Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących  
 przypadkach: 

a) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;  

b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących  
przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu określonego w § 2 niniejszej umowy dla danego obiektu; 

b) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie  wad i usterek, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

d) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy. 



 

3 

 

2. Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.   
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów,  

co dotyczy wszystkich kar, o których mowa w ust. 1. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez 
każdą ze Stron w związku z realizacją umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy o co najmniej 14 dni.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy także w następujących przypadkach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie 
od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższej okoliczności; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) gdy Wykonawca przerwał realizację dostaw bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym,  

a przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie;  
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 

dni od powzięcia informacji o okolicznościach uprawnionych do odstąpienia (ale nie później niż do 
1.01.2022 r.) i musi zawierać uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przed jej zrealizowaniem 

Zamawiający nie będzie miał obowiązku zwrotu poniesionych przez Wykonawcę kosztów w związku  
z częściowym wykonaniem Umowy. 

6. Jeżeli dostawa lub jej część nie spełnia co najmniej minimalnych parametrów określonych  
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający może wedle własnego wyboru albo żądać 
wykonania dostawy zgodnie z tymi parametrami wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, albo 
bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  
a ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

             ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA 

 


