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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

 
Projekt umowy 

 
UMOWA 

 
zawarta w dniu ……………………….. 2019 roku w ………………….. pomiędzy: 
Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą 17-106 Orla, ul. Spółdzielcza 1, NIP:543-21-33-621, 
REGON 000978102, 
reprezentowanym przez: 
Karinę Jaroszewicz – p.o Dyrektora, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez 
……………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
zwanych dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami” 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i uruchomienie 
mobilnego sprzętu nagłaśniającego na w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu 
nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem kultywowania i 
zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla”, składającego się z: 

1) Konsolety Dźwiękowej Cyfrowej + kufra transportowego typu Rack – 1 szt. 
2) Stagebox’a cyfrowego + 30mb przewodu ethernet na bębnie – 2 szt. 
3) szerokopasmowy dwudrożny zestaw głośnikowy aktywno-pasywny, składający się z 

kolumny niskotonowej pasywnej szt.1, kolumny niskotonowej aktywnej szt.1, dwóch 
kolumn wysokotonowych (górki) – 1 kpl. 

4) mikrofonów bezprzewodowych + (4 x zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem do ręki,  1 
rozdzielacz antenowy) – 4 szt. 

5) szerokopasmowego zestawu głośnikowego dedykowanego do pracy jako podłogowy 
monitor sceniczny – 2 szt. 

6) dwukanałowego wzmacniacza mocy z limiterem – 1 szt. 
7) statywy mikrofonowe + pokrowiec na 6 statywów- 6 szt. 
8) mikrofony pojemnościowe wysokiej jakości – 2 szt. 
9) kufer typu flighcase, wielofunkcyjny, na kołach 100mm – 1 szt. 
10) tablet o rozmiarze ekranu minimalnie 9,7” 32 GB z systemem operacyjnym Android + 

profesjonalny Router LAN do zdalnego sterowania mikserem dźwięku – 1 kpl. 
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11) kompletnego okablowania do całego systemu nagłośnieniowego – 1 kpl; 
szczegółowo opisanego w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 
zwany dalej przedmiotem zamówienia. 

 2. Realizacja przedmiotu umowy określonego w ust. 1 współfinansowana jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi 
priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje 
na rzecz rozwoju lokalnego. 

 3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe wraz z 
wszystkimi załącznikami, stanowiące integralną część umowy. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych Umową warunkach, a także 
uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

 5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zasoby i dysponuje 
odpowiednią bazą do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy 
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy -  do dnia 20 czerwca 2019 r. 
2. Miejsce dostawy – Gminne Centrum Kultury w Orli, ul. Mickiewicza 4, 17-106 Orla 

 
§ 3 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) odbiór przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, 
2) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

 
§ 4 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami zawartymi w 
Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i przedstawią ofertą (załącznik nr 1 do 
Umowy). 

2) przekazania wszelkiej dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji 
zamawianych urządzeń, o których mowa w § 1 wymaganej na podstawie obowiązujących 
przepisów wspólnotowych i krajowych. 

2.  Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 
1) przysługuje mu nieograniczone prawo własności urządzeń i wartości niematerialnych w 

tym prawnych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia; 
2) przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę jest zgodny z treścią zapytania i 

dokumentacją dostarczoną przez Wykonawcę; 
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3) sprzęt stanowiący przedmiot umowy lub jego użycie nie narusza żadnych patentów, praw 
autorskich, znaków towarowych, ani żadnego innego prawa własności intelektualnej 
należących do osób trzecich; 

4) przedmiot umowy jest wolny od wad oraz praw i roszczeń osób trzecich; 
5) sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest zgodne z odpowiednimi przepisami prawa 

polskiego oraz Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie norm dotyczących 
dopuszczenia do obrotu, jakości oraz jeśli to jest wymagane będą opatrzone znakiem 
zgodności CE (WE); 

6) będzie przestrzegał wszelkich mających zastosowanie przepisów dotyczących odpadów, w 
szczególności standardów jakości, oznaczania, zbierania oraz przetwarzania opakowań; 

7) sprzęt nagłośnieniowy stanowiący przedmiot umowy stanowi produkt fabrycznie nowy; 
8) przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie oznaczony zgodnie z wymogami 

prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a ponadto będzie im towarzyszyła dokumentacja 
oraz informacje wymagane przez te przepisy; 

9) ponosi odpowiedzialność za dostarczony sprzęt, w szczególności za strzeżenie przed 
uszkodzeniami, kradzieżą do chwili protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

3. Z uwagi na obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Zamawiającego wynikające z objęcia 
Projektu dofinansowaniem, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu 
wyjaśnień lub informacji dotyczących przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał z tego uprawnienia w szczególności w razie 
kontroli Projektu czy jego dokumentacji. 

 
§ 5 

Osoby do kontaktu 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji  Umowy  z 

ramienia Wykonawcy jest ……………………………… tel. ……………………….. e-
mail: …………………………. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji Umowy z ramienia 
Zamawiającego jest ………………………………. tel. ……………………... e-
mail: ………………………. 

3. Strony dopuszczają porozumiewanie się, w tym doręczanie pism, dokumentów, oświadczeń 
na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej: 
- Zamawiający: gok-orla@wp.pl  
- Wykonawca: …………………… 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: ………………………… zł (słownie 
złotych: …………………………………………….), podatek VAT ....... zł (słownie 
złotych: …………………………………………………, brutto ………………………. zł 
(słownie złotych:…………………………………………………………………..). 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wstawionej faktury VAT. Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru końcowego. 
5. Faktury będą płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy ………………………………………………………………………………. 
6. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.  
 

§ 7 
Dostawa i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia sprzętu wraz z dokumentacją techniczną potwierdzającą spełnianie 

wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym pod wskazany przez 
Zamawiającego adres; 

2) dokonania rozładunku, montażu, uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania 
sprzętu w obecności przedstawiciela  Zamawiającemu; 

3) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. 
2. Po zakończeniu czynności określonych w ust. 1 Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do 

odbioru przedmiotu Umowy . 
3. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, uważa się datę bezusterkowego 

odbioru przedmiotu Umowy. 
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający  może odmówić odbioru 

wyznaczając termin ich usunięcia, zaś w przypadku ich nie usunięcia w wyznaczonym 
terminie odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub powierzyć ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, względnie odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od ich stwierdzenia lub 
żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

6. W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie Umowy przekroczy 
14 dni Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić 
usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 



 

5 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz inne wnioski i stanowiska 
Stron dotyczące przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy. 

 
§ 8 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości w rozumieniu polskich przepisów Kodeksu 

Cywilnego w okresie …… miesięcy liczonej od dnia sporządzenia bezusterkowego 
protokołu o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy. 

2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony postanawiają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy będzie rozszerzona poprzez 
wydłużenie okresu rękojmi poprzez wydłużenie go do okresu równemu okresowi 
gwarancji, liczonego od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu, o którym mowa w 
§ 7 ust. 3 Umowy, tj. zrównanie go z okresem udzielonej gwarancji jakości. Okres 
rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i upływa 
wraz z upływem okresu gwarancji jakości. 

3. Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie 
od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zmawiającego za szkody i koszt poniesione przez niego w 
związku z wadami urządzeń i wadami prawnymi na podstawie przepisów o gwarancji, 
której zakres został dodatkowo przez Strony rozszerzony o obowiązek naprawienia przez 
Wykonawcę wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku z wadami 
fizycznymi i prawnymi przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterkę lub inną wadę stwierdzoną w przedmiocie 
umowy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni od powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad przedmiotu umowy winno zostać stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 9 
 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kar umownych w następujących przypadkach: 
1) opóźnienie w dostawie urządzeń stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,1 % 

wartości brutto Umowy (§ 6 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy liczony od terminu wskazanego w § 2, 

2) opóźnienie w usunięciu usterki lub innej wady stwierdzonej w przedmiocie umowy w 
okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1 % wartości brutto Umowy (§ 6 ust. 1) za 
każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu usterki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto Umowy (§ 6 ust. 1 ). 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 

5. Strony ustalają, iż zapłata kara umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 
Zamawiającego noty księgowej w terminie 14 dni od daty otrzymania noty wystawionej 
przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Odstąpienie od Umowy 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w okolicznościach przewidzianych w 

Kodeksie Cywilnym oraz w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni w stosunku do 

terminu, określonego w § 2 Umowy, 
e) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w szczególności w razie utraty przez Zamawiającego dofinansowania na 
Projekt, w tym w razie wypowiedzenia mu umowy o dofinansowanie. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, 
bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy wykonanego prawidłowo. 

2. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) 
- f) może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia, przez Zamawiającego, wiadomości o 
wystąpieniu okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Zmiany Umowy 
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
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§ 12 
Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
1) Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania 

zadań publicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli jest Dyrektor GOK z siedzibą w 
Orli przy ul. Spółdzielczej 1, 

2) w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Orli danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: gzinka@togatus.pl lub 
operatora pocztowego na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminny Ośrodek 
Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1, 17-106 Orla, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem prowadzonym w formie zapytania ofertowego o udzielenie za-
mówienia publicznego na zakup nagłośnienia w ramach projektu „Zakup sprzętu nagłośnie-
niowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem kultywowania i zachowania niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla”, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez właściwy okres czasu, wynikający z 
odrębnych przepisów, w tym z instrukcji kancelaryjnej, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem wynikającym z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO**, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 
się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 
kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje Umowa, będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


