
 

załącznik nr 5

WZÓR UMOWY

Znak:

Umowa nr ….................

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych,
tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.)

zawarta dnia .......................... 2011 roku w Tarnowie pomiędzy:

Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Traugutta 1, 

kod pocztowy 33-101, NIP  993-04-98-016

Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/06

które reprezentuje: Agnieszka Kawa – Dyrektor 

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....................................................
NIP: ...............................
zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§1

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania nr 20PP/4/2011/SO/MRPO oraz oferty przedstawionej przez  Wykonawcę w tym 
postępowaniu – stanowiących integralną cześć niniejszej umowy, przedmiotem niniejszej umowy 
jest: Promocja projektu o nazwie „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w 
Tarnowie” poprzez realizację zadań szczegółowych wymienionych w Grupie zadań oznaczonych 
literą …....... znajdujących się w „Szczegółowej specyfikacji zakresu prac dot. zamówienia”, będącego 
załącznikiem nr 1 do Umowy.

2. Realizacje przedmiotu umowy w ramach jednego zadania rozumie się jako realizację jednej pozycji 
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ze „Szczegółowej specyfikacji zakresu prac dot. zamówienia”. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania zadań z Grupy oznaczonej literą …............... (nazwa: ….................................)

3. Terminy realizacji poszczególnych zadań określa specyfikacja, o których mowa w §1 ust. 1, zwana 
dalej „specyfikacją” przy czym przedmiot umowy w całości winien być zrealizowany do dnia …….. .

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy 
oraz odebrania przedmiotu umowy i zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. 

5. Za wykonanie prac obejmujących zakresu  złożonej oferty i udzielonego zamówienia, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości ….................................. zł brutto.

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należyta starannością, zgodnie z warunkami określonymi 
w niniejszej umowie, warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i na poziomie 
jakościowo nie odbiegającym od krajowej normy.

§2

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w stosunku do każdego z zadań określa specyfikacja, która 
stanowią załącznik nr 1 do SIWZ przygotowane dla postępowania nr 20PP/4/2011/SO/MRPO.

§3

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy. Za działania lub 
zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie.

2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawca następujące osoby: ….......................

§4

1. Zamawiający przekazywał będzie sukcesywnie Wykonawcy wszelkie materiały konieczne do 
realizacji poszczególnych zadań, to jest pliki PDF stanowiące projekt produkcyjny, lub pliki będące 
projektem ideowym. Zostaną przesłane Wykonawcy droga elektroniczną – FTP, wykaz plików PDF 
przesłanych droga elektroniczną (FTP) zostanie przesłany Wykonawcy jako  e-mail. Wykonawca musi 
potwierdzić ilość otrzymanych plików PDF, a brak któregokolwiek pliku PDF z otrzymanego wykazu 
niezwłocznie zgłosić.

2. Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu makiety /projekty zadań przygotowanych do 
realizacji.

3. Przed przystąpieniem do ostatecznej realizacji każdego zadania, Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

§5

1. Odbiór wykonania poszczególnych zadań odbędzie się przez wyznaczoną przez Zamawiającego 
osobę, która oceni poprawność wykonania zadania i sporządzi protokół.

2. Kryteria oceny poprawności wykonania zadania określa „Szczegółowa specyfikacja zakresu prac dot. 
zamówienia”.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy,  Zamawiający może 
zgodnie z własnym wyborem, bez utraty prawa do naliczenia kar umownych:

a. żądać bezpłatnego usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
(maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia wady) z zagrożeniem, i po bezskutecznym upływie 
terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy; Wykonawca nie może odmówić 
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usunięcia wady;
b. odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad – gdy wady mają charakter 

istotny lub nie dadzą się usunąć;
c. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wysokość zapłaty za zadanie dotknięte wada – gdy 

wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.
4. Usuniecie wady – niezgodności wykonanej usługi z projektem, o którym mowa w §4 ust.1 polega na:

a. ponownym wykonaniu usługi na koszt Wykonawcy – w przypadku, gdy w sposób rażący 
odbiega od norm;

b. usunięciu usterek – w innych przypadkach.
5. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub 

sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego 
spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności koszt usługi.

2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .................... nr rachunku: 
........................., w terminie 30 dni roboczych od daty przyjęcia przez Zamawiającego  prawidłowo 
wykonanego zadania i prawidłowo sporządzonej faktury.

3. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
kwotą przelewu.

4. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki w płatności.
5. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy 

osobie trzeciej, ani też dokonać cesji wierzytelności z tego tytułu. 

§7

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w następujących wypadkach:

a/ za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia, dla którego strony wyznaczyły 
termin wykonania – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §1, pkt 5,

b/ z tytułu wady wykonania przedmiotu umowy  – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w §1, pkt 5 za każde uchybienie 

c/ z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 25% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w §1, pkt 5; 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający y może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§12

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Tarnowie.
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§13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca Zamawiający
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