
 
ZAŁĄCZNIK NR 5.3 

 

 

UMOWA 

zawarta w dniu _____________ 2018 r. w Warszawie pomiędzy; 

 

Polską Operą Królewską, z siedzibą w Warszawie, (00-695) ul. Nowogrodzka 49, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pod nr RIK 105/2017, NIP 7010708721, Regon: 367917056, zwaną dalej Operą, 

reprezentowaną przez: 

Ryszarda Peryta - Dyrektora  

 
 

a 

......... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pod nazwą " Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Polskiej Opery 

Królewskiej " zwanego dalej postępowaniem nr 04/PN/D/18, zawarta została umowa 

następującej treści: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu ......................, dalej zwanego 
Instrumentem wraz z ................ 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż Instrument będzie  nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z: 

 

1) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością i 
najwyższymi normami branżowymi; 



  

2) zaleceniami Zamawiającego. 

§ 2 

  

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy w całości wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

 

2. Dokładny dzień dostawy Instrumentu zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i 
Wykonawcę w trybie roboczym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Instrumentu do siedziby Zamawiającego 
własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia pierwszego 
strojenia instrumentu w siedzibie Zamawiającego.  

5. W terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Instrumentu, a także 
przeprowadzenia procedury odbioru, o której mowa w § 3 Umowy i uzyskania protokołu 
odbioru potwierdzającego odbiór Instrumentu. 

6. Do kontaktów bieżących w sprawie przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich 
przedstawicieli: 

 

ze strony Zamawiającego: 

 

Pan/Pani ____________________tel. _________________ e – mail: 

_________________, lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

 

ze strony Wykonawcy: 

 

Pan/Pani ____________________tel. _________________, e – mail: 

_________________, lub inna wskazana pisemnie osoba. 

 

7. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą 
dokonywane drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których 
mowa w ust. 6, chyba, że co innego wynika wprost z postanowień Umowy. 

 

§ 3 

 



 
1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje komisja, składająca się z co najmniej 2 

przedstawicieli Zamawiającego oraz co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Czynności odbioru będą polegały na weryfikacji kompletności i zgodności z Umową 

dostarczonego Instrumentu, a także na przeprowadzeniu prób technicznych dostarczonego 

Instrumentu. 

3. Za datę wykonania całości przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru Instrumentu pod warunkiem stwierdzenia kompletności i 

zgodności Instrumentu z Umową, a także uzyskania przez niego pozytywnego wyniku prób 

technicznych. 

4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady Instrumentu, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Instrument wolny od wad, a także przeprowadzić 

jego odbiór w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie 

przez Zamawiającego dodatkowego terminu na dostawę Instrumentu nie wstrzymuje 

naliczania kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 

Umowy. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

6. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy w całości. 

7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Instrumentu, a także prawo własności Instrumentu, 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

Instrumentu. 

§4 

 

1. Z tytułu wykonania  przedmiotu Umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie, w wysokości__________zł (słownie zł: 

___________________________), plus podatek VAT w wysokości __________zł słownie zł: 

__________________________________), łącznie brutto: __________zł (słownie zł: 

_________________________________________________). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowego 

wykonania umowy, w tym koszty transportu oraz koszty pierwszego strojenia. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze. 



 
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu 

Stron protokół , o którym mowa w § 2 ust 3. 

5. Za dzień realizacji płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

kwotą płatności. 

 

§ 5 

1. Wykonawca na dostarczony Instrument udzieli _____-miesięcznej gwarancji liczonej od 
dnia podpisania protokołu odbioru, 

 

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie 
gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. 

 

3. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Instrumentu w ramach gwarancji 

w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia na nr faxu: 

__________ lub adres e-mail: ___________ z wyjątkiem wad i usterek Instrumentu, 

których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przed końcem terminu, o 

którym mowa powyżej instrumentu zastępczego o takich samych lub lepszych 

parametrach. Przez dzień zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną rozumie się dzień 

wysłania zgłoszenia, pod warunkiem, że transmisja po stronie Zamawiającego nie 

wykazała błędów. Naprawa oraz dostawa instrumentu zastępczego, o którym mowa 

powyżej zostaną potwierdzone protokolarnie. 

 

3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw 
gwarancyjnych. 

 

4. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w uzgodnionym terminie daje 
Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

5. Jeżeli z powodu nieusunięcia w uzgodnionym terminie wad i usterek, które ujawnią się w 
okresie gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód. 

 

6. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowego, wolnego od wad 
Instrumentu, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej trzy jego naprawy, 
a Instrument nadal jest wadliwy. 

 



 
7. Wykonawca zobowiązuje się odebrać wadliwy Instrument osobiście lub pokryć koszty 

jego transportu do i z siedziby Wykonawcy, lub do i z wskazanego przez Wykonawcę 
autoryzowanego punktu serwisowego, właściwego dla producenta dostarczonego 
Instrumentu lub dokonać naprawy w siedzibie Zamawiającego. 

 

7. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji. 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 
wyznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w całości oraz żądania naprawienia wynikłej stąd szkody. W takim przypadku 
stosuje się kary umowne określone w § 7. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać 
przekazane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 
okolicznościach skutkujących odstąpieniem od umowy. 

 

2. Niezależnie od pozostałych uprawnień określonych przepisami powszechnie 

obowiązującymi lub Umową, przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania umowy 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy karę w wysokości 0,5 % wartości 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji karę w wysokości 0,5 
% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym 
zgodnie z Umową na usunięcie wad/usterek/nieprawidłowości, 

 



 
3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karę w 

wysokości 25 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

2. Kary mogą podlegać sumowaniu. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez 
dodatkowego oświadczenia. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy, termin zapłaty kar wynosi 14 dni od otrzymania wezwania 
do zapłaty. 

 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy lub 
rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się 
pokryć w całości roszczenia skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez 
osoby trzecie, w tym instytucję finansującą. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
Umowy powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

§ 8 

 
 

 

1. Wszelkie zmiany umowy, o ile są dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów, 
wymagają do swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 
prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne 
osoby. 

 

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. W przypadku 
niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
 jednym dla Wykonawcy Zamawiającego. 



 
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi 

 

a) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


