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Załącznik Nr 5

WZÓR UMOWY
Nr CK.272.1.2020
Zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy:
Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380
Krynica-Zdrój,
NIP 7341108601
reprezentowane przez:
- Dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju – Julię Dubec-Dudycz
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju –
Marzeny Maksym
zwanym dalej: ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej: WYKONAWCĄ
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu
……………. 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ została zawarta umowa
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa ekranu LED wraz z montażem,
oprogramowaniem,
konstrukcją,
okablowaniem,
akcesoriami
transportowymi
i szkoleniem z obsługi, który został określony w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a także wykonanie pozostałych
świadczeń określonych w treści niniejszej umowy (dalej także: Przedmiot Umowy).
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz oferta przetargowa Wykonawcy,
stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej umowy. Ilekroć
w umowie mowa jest o „urządzeniach” bez bliższego oznaczenia, należy przez to
rozumieć rzeczy określone powyżej.
Wykonawca oświadcza, że posiada prawo swobodnego dysponowania urządzeniami oraz,
że urządzenia są fabrycznie nowe i nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną
wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompleksowo i z najwyższą zawodową
starannością.
Wykonawca zapewnia, że urządzenia będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania
wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będą zgodne z obowiązującymi
normami i warunkami określonymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać trwałe oznaczenia zawierające:
nazwę i adres producenta, typ, oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji.
Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego
nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz
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1) dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do miejsca
spełnienia świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami;
2) rozładunku urządzeń ze środka transportu oraz ich przetransportowania (wniesienia)
do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań - na
własny koszt i ryzyko;
3) wykonanie instalacji i uruchomienia urządzeń oraz wykonanie pierwszych testów
i sprawdzenia poprawności działania;
4) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
7. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać
Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty,
pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie
z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne urządzeń
wydane przez producenta. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa
w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone w treści
niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski.
8. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników
z zakresu obsługi urządzeń. Szkolenie to powinno zapewnić bezproblemową obsługę
i konserwację urządzeń zgodną z warunkami gwarancji. Dodatkowo Wykonawca
zobowiązuje się służyć pomocą techniczną na każde wezwanie Zamawiającego w okresie
trwania gwarancji.
9. Miejscem spełnienia świadczenia jest: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie urządzenia będące przedmiotem
umowy w ilościach, określonych w ofercie Wykonawcy do miejsca spełnienia
świadczenia wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnie
innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy prawa oraz spełnić wszystkie
pozostałe świadczenia objęte umową, w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2020 r.
2. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę
wykonania umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania przez Strony protokołu
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie urządzeń, jakie jest wymagane, by nie dopuścić
do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
4. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne,
a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące
warunków transportu przedmiotowych urządzeń do Zamawiającego, oraz warunków,
jakich można się spodziewać u Zamawiającego.
5. Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek dostarczonych urządzeń.
6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@ckkrynica.pl lub telefonicznie na nr 18 471 07 50
o planowanym terminie dostarczenia urządzeń z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
§ 3.
1. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu urządzeń objętych umową oraz po spełnieniu
wszystkich pozostałych świadczeń objętych umową zostanie przeprowadzony przez
Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez
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upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. Przedmiotem odbioru będą również
dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru – bez
zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
Z chwilą podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru urządzenia uznaje się za wydane
Zamawiającemu.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych
wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z urządzenia
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy;
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z urządzenia
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania
odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży.
3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do
usunięcia wad.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru urządzeń w przypadku braku
dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 7 oraz innych dokumentów wymaganych przez
przepisy prawa.
§ 4.
1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy
w kwocie ………………...….... PLN (słownie: ..................................... złotych 00/100)
brutto. Powyższa kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.
2. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1 nie będzie podlegać zmianom.
Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją umowy i obejmuje wszelkie koszty jakie ponieść może Wykonawca
w związku z jej realizacją jak również uwzględnia wszelkie okoliczności mogące mieć
wpływ na wykonanie przez Wykonawcę obowiązków umownych.
3. Protokół odbioru – bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone urządzenia na
okres 36 miesięcy ponadto Wykonawca udziela gwarancji jakości na ekranu LED na
okres …. miesięcy.
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych urządzeń rozpoczyna swój
bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń.
3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, który jest też wykonawcą napraw
gwarancyjnych. Wykonawca może zlecić naprawę gwarancyjną innemu, profesjonalnemu
podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad
i uszkodzeń urządzeń, w szczególności do bezpłatnej naprawy lub wymiany:
podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się
wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub
z innych przyczyn.
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4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane
będą w siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów,
transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne
koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady,
obciążają Wykonawcę) lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek
dostarczenia urządzenia do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz
z kosztami spoczywa na Wykonawcy).
5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania
wad urządzenia - ujawnionych w okresie gwarancji jakości/rękojmi, do końca następnego
dnia roboczego po dniu doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……….............................
6. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, ale nie później niż w terminie do 12 godzin
Wykonawca dostarczy do Zamawiającego sprzęt zastępczy na czas wykonywania
naprawy gwarancyjnej.
7. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy nie przekroczy 14 dni od dnia
doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia
wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej
terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie
trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie ma wpływu na uprawnienia
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę,
w szczególności nie skutkuje to wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
udzielonej gwarancji oraz rękojmi.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z postanowień niniejszego paragrafu
Zamawiający wykonywać może uprawnienia przysługujące mu na mocy właściwych
przepisów prawa.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku zwłoki przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie
odbioru i w ramach gwarancji jakości/rękojmi w stosunku do terminów, określonych
odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 1 i w § 5 ust. 7 w wysokości 0,5% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących
po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość
zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
3. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie umowy,
Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za opóźnienie
w wysokości ustawowej.
4. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych
w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 7.
1. W imieniu Wykonawcy za nadzorowanie realizacji umowy odpowiada …………. tel.
…………………, e-mail: ……………….
2. W imieniu Zamawiającego za nadzorowanie realizacji umowy odpowiada …………. tel.
…………………, e-mail: ……………….
§ 8.
1. Istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne są jedynie w sytuacjach i na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, w szczególności w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ustala się, iż nie stanowią istotnej zmiany umowy w szczególności następujące
przypadki:
1) zmiana danych teleadresowych Stron;
2) zmiana danych rejestrowych Stron;
3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 9.
W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na
ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź
też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
zmian umowy.
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 10.
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej
CEIDG;
2) Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
3) Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 2
do Umowy Nr …………
z dnia ……………

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wszystkie wskazane w tabeli elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad.
Dla pozycji nr 1 - Ekran LED typu RENTAL P4,8 do zastosowań zewnętrznych i pozycji nr 2 - Procesor
sterujący do ekranu LED rok produkcji musi być nie starszy niż 2019.
Ekran LED typu RENTAL P4,8 do zastosowań zewnętrznych
Pozycja

Ilość
a.

Wyposażony w zamki umożliwiające łatwy i szybki montaż/demontaż bez użycia
dodatkowego sprzętu takiego jak klucze itp.;

b.

Możliwość montażu kątowego;

c.

Możliwość serwisu od przodu ekranu;

d.

System zabezpieczający narożniki kabinetów przed uszkodzeniem;

e.

Parametry techniczne:
− wymagane rozmiary po montażu: 2 ekrany 3 m x 5 m lub 1 ekran 7 m x 4 m
− ilość diod LED na m2: nie mniejsza niż: 43264
− rodzaj diody LED: SMD1921 (Zamawiający akceptuje zastosowanie diod o
wyższych parametrach)
− karta odbiorcza spełniająca parametry Novastar A5S lub lepsza

1

1

− jasność: 4000cd/m2 lub wyższa
− odświeżanie: 3840 Hz lub wyższe
− kąt widzenia: nie mniejszy niż 140° x 140°
− możliwość montażu kątowego w zakresie co najmniej: -10, -5, 0, 5°, 10°
− skala szarości: 16bit lub wyższa
− kontrola jasności: 256 poziomów
− ochrona: IP65 lub wyższa
− wielkość kabinetu: 500mm x 1000mm
− maksymalna grubość kabinetu: 83mm
− wymiar modułu: 500mm x 250mm
− waga kabinetu: nie większa niż 14 kg
− składane zabezpieczenia narożników w każdym kabinecie – 60 szt.

Procesor sterujący do ekranu LED
Pozycja

Ilość

2

2

a. Kompatybilny z kartami odbiorczymi NOVASTAR;
b. Parametry:
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− minimalna wymagana ilość wejść : 1 × HDMI 1.3, 1 × DVI, 1 × +DVI, 1 × USB
− minimalna wymagań ilość wyjść: 4x Ethernet, 1x DVI
c. Kontrola:
− USB
− obsługa minimum 650 000 pikseli z każdego portu wyjściowego RJ-45

− maksymalna rozdzielczość: 1920x1200 px. – 2 szt.
Skrzynie transportowe, okablowanie, konstrukcja
Pozycja

Ilość
Zestaw skrzyń transportowych:
a. Parametry:
− stalowe wzmocnienia

3

− kółka z możliwością blokady

1

− możliwość odkładania skrzyń na sobie
− montaż 5-8 sztuk kabinetów w jednej skrzyni

− ilość dopasowana do wielkości kabinetów i pojemności zaproponowanej skrzyni
Konstrukcja:
a. Parametry konstrukcji:
− złącze zawiasowe Q nieobrotowe ZTQ-01.00 – 4 szt.
− złącze zawiasowe Q obrotowe ZTQ-02.00 – 2 szt.
− podstawa z podporami PQ-30/P – 2 szt.
− wózek jednostronny – 2 szt.
− łącznik STAMAGG (komplet do połączenia jednej rury) – 20 kpl.
− zawiesie górne ZQ-30 – 2 szt.
4

2

− zawiesie linowe jednocięgnowe fi 10 L=6,90m – 2 szt.
− wciągarka łańcuchowa 1000kg – 2 szt.
− stężenie zadaszenia kpl. 2,5m – 2 szt.
− kratownica słupowa QV-30/1.0 – 2 szt.
− kratownica Q-30/3.0 – 2 szt.
− pas pojedynczy 10mb+ mechanizm z grzechotka – 4 szt.
− kotwa KMG (świder do mocowania odciągu w miękkim podłożu) – 4 szt.

− kratownica słupowa QV-30/3.0 – 4 szt.
5

1

Okablowanie prądowe i sygnałowe niezbędne do uruchomienia ekranu

6

5

Zapasowe kable prądowe typu „podaj dalej”

7

5

Zapasowe kable sygnałowe

8

20

Elementy umożliwiające podwieszenie ekranu LED – długość 50 cm
Dostawa, montaż i szkolenie personelu:

9

1

−

dostawa sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

−

zamontowanie i ustawienie systemu montażowego w miejscu przeznaczenia

Zakup, dostawa i montaż ekranu LED wraz z oprogramowaniem, konstrukcją, okablowaniem, akcesoriami transportowymi
i szkoleniem z obsługi
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−

montaż ekranu LED

−

podłączenie i konfiguracja ekranu LED

−

wykonanie instalacji okablowania sygnałowego pomiędzy miejscem montażu ekranu,
a pomieszczeniem serwerowni

−

wykonanie

instalacji

okablowania

sygnałowego

pomiędzy

pomieszczeniem

serwerowni, a miejscem realizatora video
−

szkolenie z obsługi ekranu, w tym z montażu i konfiguracji, dla maksymalnie 4 osób

Zakup, dostawa i montaż ekranu LED wraz z oprogramowaniem, konstrukcją, okablowaniem, akcesoriami transportowymi
i szkoleniem z obsługi

