
Załącznik nr 6 do SIWZ 

     

    

 

Umowa nr …………….. 

 

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę elementów infrastruktury w postaci zadaszenia 

scenicznego, systemu nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w Serocku objętego dofinansowaniem w ramach działania „Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze  

2014-2020 

 

zawarta w Serocku w dniu …...................pomiędzy: 

 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock 

reprezentowanym przez : 

Dyrektor – Renatę Mulik 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

 

a 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na dostawę elementów infrastruktury w postaci zadaszenia 

scenicznego, systemu nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w Serocku zawiera się umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………w ilości i jakości zgodnej ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy.  

2. Sprzedający oświadcza, że oferowane sprzęty i materiały będące przedmiotem umowy, są zgodne 

z obowiązującymi przepisami, normami i atestami. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia umowy własnym transportem (lub na własny 

koszt) do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35, 05-140 Serock 

Wszelkie koszty związane z transportem, dostarczeniem oraz szkoleniem pracowników 

Zamawiającego niezbędnych do obsługi ponosi Wykonawca. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami 

zatwierdzonymi w postępowaniu. 

2. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest upoważniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania umowy, 

2) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych 


