
 

 

UMOWA NA ZAKUP ORAZ DOSTAWĘ SPRZĘTU W 
RAMACH PROJEKTU 

„Polsko- niemiecka cyberprzestrzeń bez granic . 
Kultura z dostawą do domu”  

dofinansowanego z programu Interreg VA –  COVID-19 „Walka z pandemią COVID-19 i jej 
konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” 

 

 
  

 
 

zawarta pomiędzy: 
  
Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta – z siedzibą w Kołobrzegu,             

ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-177-21-77, reprezentowanym przez Dyrektora          

Regionalnego Centrum Kultury Tadeusza Kielara oraz Główną Księgową Katarzynę Kubiak          

Jóźwicką  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
 firmą ……..…………………………….………. „ reprezentowaną przez …………. 
 zwanym dalej ,,Wykonawcą” 
 
zwanymi dalej łącznie i z osobna: ,,Stronami” lub ,,Stroną” 
 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.            

Zbigniewa Herberta wraz z dostawą wykonaną przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego           

zgodnie z poniższą specyfikacją:  

Zestaw Video - Sony A7 III (ILCE7M3) z ob. FE 24-105 mm f/4.0 G OSS (SEL24105G) - 1 szt. 

 
Zestaw Lamp  Quadralite Zestaw Up! 700 Kit - 1 szt.  
 
Zestaw BOYA WM4 PRO-K2 bezprzewodowe mikrofony krawatowe (2 mikrofony w zestawie) - 1 szt. 
 
Kamera sportowa GOPRO HERO8 Black - 1 szt. 
 
Statyw z głowicą olejową wysokość 160 cm - 1 szt. 
 
Slider video z kołowrotkiem 100 cm – 1szt. 
 
 
 



2. Wykonawca wraz z wykonaniem dostawy sprzętu zobowiązany jest do konfiguracji sprzętu           
będącego przedmiotem dostawy na miejscu przy osobie reprezentującej Zamawiającego w          
zakresie odbioru i podpisania protokołu zdawczego. 

 
§2 

Umowa zostanie wykonana w terminie do 13 listopada 2020 roku  
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy w ilości i              

zgodnie ze specyfikacją określoną w § 1 ust.1 do dnia wskazanego w §2. 
2. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy           

upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę         
okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych i jakościowych lub wad w            
dostarczonym przez Wykonawcę przedmiocie umowy, Zamawiający podpisze protokół zdawczo         
– odbiorczy dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z zawartą            
umową bez braków i wad. 

 
§4 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie od          
Zamawiającego łączne wynagrodzenie w wysokości: : .......... zł (słownie : ............................)           
brutto.  

 
2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur VAT z tytułu prawidłowo wykonanej umowy            

po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego        
przedmiotu umowy oraz dostarczeniu licencji do stanowiącego przedmiot umowy         
oprogramowania, a także stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 przelewem z             
tym zastrzeżeniem, że przelew będzie wykonany w ramach mechanizmu podzielonej płatności w            
przypadku gdy Wykonawca będzie widniał w wykazie podatników VAT prowadzonym na stronie            
internetowej BIP Ministerstwa Finansów jako podatnik VAT czynny, na podstawie faktury           
wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod             
względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią bezusterkowego protokołu          
zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy oraz dostarczeniu stosownych, wymaganych         
przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.  

4. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie posiadał rezydencji podatkowej w Polsce albo na             
skutek obowiązujących na terytorium polski przepisów prawa podatkowego na Zamawiającym          
będzie spoczywał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług ( VAT) lub              
podatku dochodowego w tym obowiązek pobrania i odprowadzenia należności podatkowych od           
wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych         
nalezności podatkowych w całości z wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego          
Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej           
Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i            
obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia w każdym czasie praw lub obowiązków          
wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez zgody Wykonawcy, jedynie za jego             
pisemnym powiadomieniem. 

 
§5 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt          

oraz oprogramowanie na warunkach Kodeksu cywilnego. Okres ten nie dotyczy przypadku, gdy            
Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują           
dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy           
udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta           
udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez           
producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji         
jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu,z którego dokonuje realizacji swych          
uprawnień, gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis            



niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu           
cywilnego. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez           
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na samodzielną rozbudowę przez Zamawiającego sprzętu bez utraty           
uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

4. W przypadku konieczności naprawy sprzętu objętego umową w okresie rękojmi lub gwarancji,            
Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie         
gorszych niż sprzęt naprawiany na czas naprawy, jeśli naprawa połączona jest z niemożnością             
użytkowania przez Zamawiającego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem przez okres dłuższy niż 4            
godziny. 

5. W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej            
usunięcia następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie          
następuje telefonicznie  i faksem pod nr tel. ………………………………………… Wykonawcy. 

 
§6 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w dostawie sprzętu lub jej części w wysokości 0,5% wynagrodzenia            

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy; 
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które           

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy         
określonego w §4 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed wykonaniem przedmiotu            
umowy przez Wykonawcę. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odstępne z wyłączeniem         
przypadku, o którym mowa w §8 umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez             
Zamawiającego przed wykonaniem umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez          
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust. 1            
umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości        
przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§7 

 
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w            

postaci aneksu. 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty             

Wykonawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru, chyba, że konieczność wprowadzenia           
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia             
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 
§8 

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie Umowy nie leży w             
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający            
może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.               
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu           
wykonanej prawidłowo części umowy. Stan zaawansowania wykonania Umowy określać będzie          
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 
polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

 
 
§ 10 



1. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikłe z tytułu zawartej umowy zostaną poddane pod            
rozstrzygnięcie Sądu polskiego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla          
Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 

Zamawiający Wykonawca 


