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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /ZPP/2019 (WZÓR)

zawarta w Warszawie w  dniu ................ 2019 r. pomiędzy:

Wytwórnią  Filmów  Dokumentalnych  i  Fabularnych  z  siedzibą  w  Warszawie  (00-724),
przy  ul. Chełmskiej  21,  państwową  instytucją  kultury  wpisaną  do  Rejestru  Instytucji
Kultury  prowadzonego  przez   Ministra   Kultury   i   Dziedzictwa   Narodowego   pod
nr  RIK  117/2019,  NIP: 5213878781;  REGON: 384561270,  reprezentowaną  przez:
Włodzimierza Niderhausa – Dyrektora,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a
.......................................................
wpisanym/ą do...........................................prowadzonego/ej przez……………………………..,
NIP: ...................., REGON:....................... (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z KRS/wydruk  wpisu  Wykonawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
RP  –  dalej:  „CEIDG”  oraz  wydruk/kopia  poświadczenia  zarejestrowania  jako czynny podatnik
VAT/zwolniony  z  VAT/nie  zarejestrowania  jako  podatnik  VAT, stanowią  odpowiednio
Załączniki nr: 2 i 3  do niniejszej umowy),
reprezentowanym/ą przez:
...............................................- ………………., zgodnie z ………./pełnomocnictwem z dnia…….., którego
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
- zwanymi łącznie „ Stronami”

Strony  w  wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (dalej:
„Zamówienie”)  przeprowadzonego zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz.  1843 - dalej:  „ustawa  pzp”),  na podstawie wyboru oferty
w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  którym mowa w art.  39  i  nast.  ustawy pzp,  zawierają
niniejszą umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest zakup przez Zamawiającego oraz sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę
urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy w ramach zamówienia - „Dostawa sprzętu
zdjęciowego” – znak 14/ZPP/2019 (zwanych dalej:  „Urządzeniami”).

2. CENA  I WALUTA

2.1. Wartość przedmiotu Umowy wynosi: netto zł: .............................. 
                  słownie :……………………………………………………..złotych.

2.2.  Wymieniona  w  pkt  2.1  wartość  przedmiotu  Umowy  obejmuje:  cenę  Urządzeń  i  ich
dostawy  i  gwarancji  przez  okres………………..,  liczony  od  dnia  podpisania  przez
Zamawiającego  Protokołu  Odbioru  Technicznego,  o  którym  mowa  w  pkt  3.3,  oraz
wynagrodzenie  z  tytułu  licencji,  o  której  mowa  w  pkt  7,  w  tym  za  korzystanie
z  przedmiotu tej licencji na wszystkich przewidzianych nią polach eksploatacji. 

2.3. Całkowita wartość przedmiotu Umowy po doliczeniu podatku VAT wynosi 
brutto zł:........................ 

        słownie:…………………………………złotych
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        Kwota ta wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
Umowy.

3. DOSTAWA ORAZ ODBIÓR TECHNICZNY

3.1 Urządzenia zostaną dostarczone na adres siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę -
nie później niż w terminie do 27 grudnia 2019 r.

3.2  Urządzenia  uważane  są  za  dostarczone  w  dniu  ostatniej  dostawy  wszystkich
komponentów lub akcesoriów, które stanowią integralną część Urządzeń i bez których
Urządzenia  nie  mogą  być  używane  przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  częściowe
dostawy Urządzeń. 

3.3 Urządzenia zostaną odebrane technicznie po dostawie  wszystkich  Urządzeń objętych
Umową, co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru
Technicznego w terminie nie dłuższym niż  2 dni  robocze (tj.  dni  od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od daty przekazania
Urządzeń do odbioru.

3.4.  W przypadku zastrzeżeń  technicznych lub  jakościowych do  dostarczonych Urządzeń,
Zamawiający sporządzi w formie pisemnej pod rygorem nieważności  „Zawiadomienie
o Wadach” i prześle je Wykonawcy. Zastrzeżenia zawarte w Zawiadomieniu o Wadach
spowodują  wstrzymanie  płatności  do  czasu  ich  wyjaśnienia  i  usunięcia  przyczyn
niesprawności Urządzeń.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
liczonym od dnia  doręczenia  Wykonawcy  Zawiadomienia  o  Wadach na wskazany  na
wstępie Umowy adres jego siedziby. 

3.6. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów obowiązują ustalenia jak w pkt 8
Umowy. 

4.  WYSYŁKA

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostawy  Urządzeń  pod  następujący  adres  siedziby
Zamawiającego:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa.

5.  WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.  Płatności  wynikające  z  zobowiązań  z  tytułu  niniejszej  Umowy  realizowane  będą
w złotych. 

5.2. Płatności należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostaną przekazane
przelewem  bankowym  na  konto  Wykonawcy  w  wysokości  100%  wartości  brutto
przedmiotu Umowy określonej w pkt 2.3. - w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego  faktury  doręczonej  w  sposób  określony  w  pkt  5.3.,  prawidłowo
wystawionej  przez  Wykonawcę  po  podpisaniu  Protokołu  Odbioru  Technicznego
w przypadku gdy Wykonawcy nie zostanie przekazane Zawiadomienie o Wadach. 

5.3 Jeśli  z  winy Zamawiającego w terminie 5 dni  od daty dostawy Urządzeń nie zostanie
przekazany  ani  Protokół  Odbioru  Technicznego,  ani  Zawiadomienie  o  Wadach,  to
płatność  100%  brutto  wartości  przedmiotu  Umowy  określonej  w  pkt  2.3.  zostanie
uregulowana  w  terminie  do  21  dnia  od  daty  przekazania  Urządzeń  do  odbioru,  na
podstawie faktury prawidłowo sporządzonej  przez Wykonawcę i  doręczonej na adres
siedziby  Zamawiającego  lub  drogą  elektroniczną,  w  formacie  pdf,  na  adres  e-mail:
faktury@wfdif.com.pl. 
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5.4.  Za dzień  dokonania płatności Strony uznają dzień złożenia polecenia  przelewu przez
Zamawiającego. 

5.5.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury  bez  podpisu  ze  strony
Zamawiającego.

5.6.  Wykonawca  oświadcza,  że  jest  zarejestrowany  jako  czynny  podatnik  VAT/zwolniony
z VAT/nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, zgodnie z poświadczeniem, którego
kopia/wydruk stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

6. GWARANCJA, SERWIS I DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

6.1. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  wolny  od  kosztów  zestaw  dokumentacji
dotyczącej Urządzeń, obejmujący instrukcje obsługi i instrukcje serwisowe, jeżeli są one
dostępne u producenta. 

6.2. Gwarancja 
6.2.1. Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczone  Urządzenia  są  fabrycznie  nowe,  dobrej

jakości i wolne od wad fizycznych i prawnych;
6.2.2. Wykonawca  gwarantuje,  że od dnia  podpisania Protokołu Odbioru  Technicznego

Urządzenia  będą  działać  zgodnie  z  opisem zawartym w  dokumentacji,  o  której
mowa w pkt 6.1.

6.2.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Urządzenia od dnia
podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, na okres ….. miesięcy, liczony od dnia
podpisania  Protokołu  Odbioru  Technicznego.  Gwarancją  objęte  są  wszystkie  bez
wyjątku elementy Urządzeń.

6.2.4. Czas reakcji  serwisu,  w miejscu pracy Urządzeń,  na zgłoszone faksem lub pocztą
elektroniczną  uszkodzenie  będzie  nie  dłuższy  niż  następny  dzień  roboczy.
Gwarantowany czas naprawy – 14 dni od chwili zgłoszenia usterki.

6.2.5. Wszelkie koszty napraw i  obsługi gwarancyjnej,  w tym koszty transportu, ponosi
Wykonawca.

6.2.6. Zgłaszania  usterek  Zamawiający  będzie  mógł  dokonywać  za  pośrednictwem
telefonu lub poczty elektronicznej.

6.2.7. Serwis gwarancyjny jest  świadczony w miejscu instalacji  Urządzeń pod adresem
siedziby Zamawiającego. 

6.2.8. O  ile  naprawa  w  miejscu  zainstalowania  Urządzeń  okaże  się  niemożliwa,
Wykonawca dokona naprawy w punkcie serwisowym, przy czym termin naprawy
nie ulega  w takim przypadku wydłużeniu, a wszelkie dodatkowe koszty związane
z takim sposobem naprawy obciążają Wykonawcę. 

6.2.9. W przypadku jeśli naprawy gwarancyjne wykonywane będą w imieniu Wykonawcy
przez  osobę  trzecią  to  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez tę osobę. 

6.2.10. Wykonawca poda adres serwisu gwarancyjnego (w tym: numery telefonów, adres
poczty  elektronicznej),  pod  który  Zamawiający  będzie  wysyłał  zgłoszenia
o  stwierdzonych  usterkach  i  wadach.  W  przypadku  zmiany  adresu  zgłoszeń
serwisowych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego.

6.2.11. Na  wymienione  lub  naprawione  części  Urządzeń  okresy  udzielanych  gwarancji
biegną od  nowa od dnia wymiany lub naprawy.

6.2.12. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia materiałów oraz uszkodzeń powstałych
wskutek  zdarzeń  objętych  „siłą  wyższą”  lub  innych  okoliczności  niezależnych od
Wykonawcy, np. nieprawidłowego lub niefachowego korzystania z  Urządzeń przez
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personel  Zamawiającego,  stosowania  nieprawidłowych  metod  obsługi,
nadmiernego przeciążenia, lub jakichkolwiek innych zdarzeń spowodowanych przez
Zamawiającego. 

7. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

7.1.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że uzyskał wszystkie niezbędne prawa własności
przemysłowej i intelektualnej na dostarczone Urządzenia  ich oprogramowanie oraz że nie
zachodzi  w odniesieniu do nich naruszenie   jakichkolwiek  praw,  w tym praw własności
przemysłowej i intelektualnej osób trzecich ani ich dóbr osobistych. 

7.2.   Zamawiający  otrzymuje  niewyłączne,  nieprzenoszalne  licencje  na  korzystanie
z oprogramowania stanowiącego integralną część Urządzeń, na zasadach i w granicach (pola
eksploatacji) wskazanych w dokumencie licencyjnym załączonym do Urządzenia.

7.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  ewentualnego  naruszenia  praw  (w  tym
praw, o których mowa w pkt 7.1.) i dóbr osobistych osób trzecich, mogącego ewentualnie
wyniknąć  z  tytułu  eksploatacji  Urządzeń  i  dostarczonego  wraz  z  nimi  oprogramowania,
zgodnej  z  zakresem  przewidzianym  udzielonym  Zamówieniem  i  Umową.  W  przypadku
skierowania roszczeń z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu,  Wykonawca  zobowiązuje
się do:              

1) zwolnienia  Zamawiającego  z  obowiązku  świadczeń  z  tego  tytułu  na  zasadzie
art.  392  k.c.,  w   tym  pokrycia   kosztów  zastępstwa  prawnego  i  całkowitego
zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia w/w praw;

2) wstąpienia  do  toczącego  się  przeciwko  Zamawiającemu  postępowania
w charakterze strony,  bądź  interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego
(w zależności od sytuacji procesowej).

8. KARY UMOWNE I ODSETKI

8.1. W  przypadku  opóźnienia  w  dostawie  Urządzeń  dłuższego  niż  10  dni  roboczych,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,1% wartości brutto
nie  dostarczonych  Urządzeń,  za  każdy  dzień  opóźnienia  liczonego  od  dnia  terminu
dostawy, lecz nie więcej jak 10% ogólnej wartości brutto przedmiotu Umowy. 

8.2. Jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przekroczy 2
miesiące, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim przypadku,    niezależnie
od kar za opóźnienie przewidzianych w  pkt  8.1, Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu
dodatkowo  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  brutto  niewykonanych
zobowiązań.

8.3.   W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w  pkt 6.2.4.
Umowy,  Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  do  naliczenia  kary  umownej
w  wysokości  20%  ogólnej  wartości  brutto  przedmiotu  Umowy,  za  każde  takie
naruszenie.

8.4. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach
ogólnych  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar.
Zamawiającemu  przysługuje  także  prawo  potrącenia  należnych  mu  kar  umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego zgodnie z Umową.

8.5. W  przypadku  opóźnienia  w  terminie  płatności,  Wykonawca  może  żądać  od
Zamawiającego odsetek ustawowych.
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9. SIŁA WYŻSZA

9.1. Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa" oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona
nie  ma wpływu,  a  które  uniemożliwiają  wykonanie  zobowiązań wynikających  z  Umowy,
których to zdarzeń nie można było przewidzieć i nie dało się uniknąć, nawet w przypadku
dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: wojna, rozruchy,
akty  władzy  państwowej  bądź  samorządowej,  trzęsienie  ziemi,  pożar,  eksplozja,  strajk,
lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia
w dostawie energii.

9.2. Strona  powołująca  się  na  niemożność  wykonania  swoich  zobowiązań  przewidzianych
Umową  z  powodu  wystąpienia  „siły  wyższej”  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić
o  tym  drugą  Stronę  na  piśmie  i  wykazać  wystąpienie  „siły  wyższej”  przy  pomocy
dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju,
a  także  niezwłocznie  pisemnie  powiadomić  drugą  Stronę  o  zakończeniu  działania  „siły
wyższej”.

9.3. Dni i terminy wypełnienia zobowiązań Stron zostaną przełożone lub przedłużone o okres,
w którym zaistniała „siła wyższa”. 

9.4. „Siła wyższa" nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które to
zdarzenia Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy lub mogła im zapobiec.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  z  Umowy,  których  nie  da  się  załatwić  w  sposób
ugodowy,  podlegają  rozstrzygnięciu  przez  sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla
siedziby Zamawiającego. 

10.2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  właściwe  ze
względu na  Przedmiot Umowy obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu
cywilnego,  ustawy  pzp  oraz  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia objętego Umową (SIWZ). 

10.3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron. 

11.2. Wykonawca bez uprzedniej, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw (w tym wierzytelności),
ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

11.3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
11.4. Zmiany Umowy wymagają akceptacji obu Stron w postaci aneksu zawartego w formie

pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  z  uwzględnieniem  wymogów  określonych
w art. 144 ustawy pzp. 

Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy i SOPZ;
Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS/wydruk  wpisu  
                             Wykonawcy do CEIDG; 
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Załącznik nr 3 –   wydruk/kopia poświadczenia statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT;
Załącznik nr 4 –   poświadczona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa do 
                             reprezentowania Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez 
                             pełnomocnika).

Zamawiający. Wykonawca

  .....................................      .....................................
   (podpis i pieczęć imienna)                                                                        (podpis i pieczęć imienna)


