
MIEJSKI DOM KULTURY
w Działdowie

13-200 Działdowo, ul. Wolności 64 
tal. 23 697 21 92

REGON 000286730 NIP 571-14-46-767

UMOWA NR.................

zawarta w Działdowie w dniu....................................................pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury w Działdowie
ul. Wolności 64
13-200 Działdowo

reprezentowanym przez:

Załącznik nr 2

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1...........................................................................................

2...........................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do 30.000 euro na

Dostawę plotera drukująco-tnącego Roland SG2-300

, zawarto umowę następującej treści:

§1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca wykona zamówienie wyszczególnione w ofercie 
Wykonawcy z dnia.......................... r. przy czym Oferowany sprzęt jest nowy a data
produkcji to 2020 r.

§2.
Wykonawca wykona zamówienie Zamawiającego w terminie do

W dniu wykonania zamówienia strony dokonują odbioru przedmiotu zamówienia oraz 
potwierdzają to protokołem odbioru.

§3.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia kwotę: ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................),

w tym: kwota netto w wysokości.............................................. zł.,

oraz podatek VAT w wysokości................................................zł.

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek 
bankowy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz
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dokumentu potwierdzającego zrealizowanie dostawy (protokół dostarczenia 
i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia).

3. Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - dokonywać bez pisemnej zgody 
Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na 
rzecz osób trzecich.

§4.
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonania 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
naliczonych kar umownych.

§5.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia, na okres 2 lat.
2. Gwarancja obejmuje dostarczony sprzęt oraz prace montażowe na warunkach 

określonych w niniejszej umowie bez kosztów akcesoriów eksploatacyjnych, których 
wymiana jest związana z wymogami producenta i związana z zużyciem 
eksploatacyjnym części.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru.
4. Wadliwe działanie Sprzętu podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez

Zamawiającego telefonicznie, faksem lub mailem:
................................................................ Jako koordynatora czynności związanych z 
gwarancyjną obsługą serwisową Wykonawca wyznacza: (
pana/panią).......................................................................... , nr teł., ..................... ,
Adres: ...............................................................Nr faxu .................................adres e-
mail:...............................

5. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscach, w których Sprzęt 
objęty gwarancją znajduje się w chwili zgłoszenia wadliwego działania. W przypadku 
niemożności usunięcia usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje 
Wykonawca.

6. Naprawa Sprzętu powinna być zakończona w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia 
awarii. W przypadku niemożności usunięcia awarii w powyższym terminie, 
Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż sprzęt 
naprawiany, oraz zapewni bezpłatną dostawę (na czas naprawy) tego sprzętu. Jeżeli 
sprzęt zastępczy będzie wymagał do prawidłowego działania innych materiałów 
eksploatacyjnych niż sprzęt naprawiany, to Wykonawca zapewni bezpłatnie dostawę 
niezbędnych materiałów na czas naprawy urządzenia.

7. W przypadku wymiany części termin gwarancji określony w ust. 3 biegnie na nowo, w 
stosunku do tej części, od chwili jej wymiany na wolną od wad. Nowy dokument 
gwarancji na wymienioną część będzie stanowić załącznik do Zgłoszenia 
serwisowego, którego wypełniona kopia pozostaje przedstawiciela Zamawiającego 
obecnego przy odbiorze sprzętu po naprawie.

8. Po każdej naprawie Wykonawca przesyła, drogą elektroniczną na adres
......................................  lub faksem na numer ................................... potwierdzenie 
naprawy, w formie protokołu, zawierającego opis usterki oraz sposób naprawy. 
Oryginał protokołu należy przesłać na adres:..................................

9. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
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10. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie techniczne telefoniczne w godzinach 
pracy MDK.

11. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa Sprzętu lub 
jedna jego istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% 
wartości naprawianego sprzętu) Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, 
wolny od wad.

12. W przypadku wymiany Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od daty wymiany 
Sprzętu na wolny od wad.

§6.
W ramach ceny Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatny serwis urządzeń wynikający 
z wymogów producenta w tym przeglądy gwarancyjne i serwisowe.

§7.
1. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.

2. W przypadku braku wykonania czynności gwarancyjnych w tym naprawy urządzeń, 
dostawy nowych urządzeń, braku realizacji serwisu Wykonawca zapłaci 
zamawiającemu Karę umowną za każde pojedyncze zdarzenie w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia,

3. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy.

5. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w 
Kodeksie cywilnym

§8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową , mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.

§9.
Integralną cześć niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy z dnia....................r.

§10.
Umową sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:
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