UMOWA
z dnia …………………………………… r. zawarta pomiędzy:
Ośrodkiem Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16
Reprezentowanym przez:
Dyrektor Ośrodka Renatę Metzger
Głównego Księgowego Agnieszkę Makulską
zwanym dalej Zamawiającym,
a
zwanym dalej Wykonawcą
………………………………………
…………………………………….
§1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okotarowania sceny w Sali Kameralnej OKiSz
Resursa Obywatelska w Radomiu:
Szczegółowy opis”
Uszycie z materiału własnego oraz montaż kompletnego okotarowania sceny wraz
z elementami montażowymi.
Uszycie z materiału własnego z atestami, o gramaturze ok. 415g/m2 +/- 29 g/m2, impregnowanego
przeciwogniowo okotarowania sceny wraz z elementami do montażu, w sali kameralnej OKiSz "Resursa
Obywatelska" w Radomiu ul. Malczewskiego 16 .
- Kurtyna główna dwuczęściowa, marszczenie ok. 65% boki kurtyny obszyte, u dołu wykonana kieszeń,
u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, mocowanie kotary do wózków jezdnych za
pomocą skręconych uchwytów. Wymiary kotar łączna szerokość ok.10 m wysokość 4,45 m
- lambrekin do kotary przedniej wysokość ok. 40 cm marszczenie jak kotara przednia.
- szyny do kotary przedniej wygięte w kształcie litery „U” wraz z wózkiem jezdnym z możliwością
przesuwania ręcznego kotary,
- kurtyna horyzontalna dwuczęściowa, marszczenie 40% boki kurtyny obszyte, u dołu wykonana
kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski. Wymiary kotary 2x 4,3 m wysokość 3,00m.
- lambrekin do kotary horyzontalnej szerokość 7,5 m wysokość ok. 40 cm, marszczenie jak kurtuna
horyzontalna wraz z mocowaniem,
- karnisz dwuczęściowy rozsuwany (do kurtyny horyzontalnej),
- wykonanie wykładziny na scenę wraz z montażem
szerokość 450cm
głębokość 860cm

§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu przedmiotu zamówienia dla OKiSz „Resursa
Obywatelska” zgodnie z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz dokonać montażu okotarowania sceny

i montażu

wykładziny dla OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu do dnia 30.10.2015 r.
§4
1. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.
2. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie
14 dni od otrzymania reklamacji.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków :
a) Wszystkie materiały i mechanizmy użyte do realizacji w/w zamówienia winny posiadać właściwe
atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności oraz certyfikaty niepalności dopuszczające
do stosowania w tego typu obiektach. W.w. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
b) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę materiału , celem
uzyskania akceptacji co do kolorystyki rodzaju materiału oraz wzoru tkaniny i wykładziny, jako elementu
oferty.
c) Zamawiający wymaga, by Wykonawca dokonał oględzin miejsca, w którym przedmiot zamówienia ma
zostać umieszczony celem sprawdzenia warunków montażu kurtyny oraz dokonał pomiaru okotarowania.
I podłogi sceny.
d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne
ryzyko oraz dokona rozładunku i montażu, uruchomienia i sprawdzenia działania własnymi zasobami
ludzkimi i sprzętowymi w terminie określonym w umowie.
e) Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.
§6
1. Cena za całkowitą dostawę oraz montaż

przedmiotu zamówienia zgodnie danymi zawartymi

w zapytaniu ofertowym wynosi:
netto …………….. zł
(słownie: ……………………………zł 00/100)
Podatek VAT wynosi: 23 %, tj. …………………… zł.
(słownie: ………………………………….)
2. Całkowita wartość brutto z podatkiem VAT wynosi …………………
( słownie: ……………………………………………….)

3. Zapłata za dostawę oraz montaż okotarowania sceny i montaż wykładziny nastąpi na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury Zamawiającemu. Płatność przelewem na konto Wykonawcy.
§7
1. Miejscem odbioru i montażu przedmiotu umowy będzie OkiSz Resursa Obywatelska w Radomiu przy
ul. Malczewskiego 16.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy
będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony. W przypadku wykrycia usterek
zostanie sporządzony protokół potwierdzający ich usunięcie.
Wyżej wymienione: protokół zdawczo – odbiorczy oraz protokół potwierdzający usunięcie usterek
są podstawą do wystawienia faktur VAT.
3. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien być zaopatrzony w pisemne oświadczenie Wykonawcy,
że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Za datę odbioru przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego. Natomiast w przypadku wykrycia usterek, protokół ich usunięcia.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie, przedstawienie oraz przekazanie w dniu
odbioru Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru (atesty, certyfikaty jakości itp.).
§8
1. Za odstąpienie od umowy z winy jednej strony, przysługuje drugiej stronie kara umowna
w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 2 kwoty brutto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1,0 % kwoty brutto wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 2
za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia oraz jego montażu.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§9
Strony uzgadniają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 10
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu uzgodnionego
przez strony.
§ 11
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
2. Zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy
dla Zamawiającego
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony.

Wykonawca

Zamawiaj ący

