UMOWA
zawarta ..................... roku 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 „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………..
a
..............................,
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą ""Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji wydarzeń
artystycznych Polskiej Opery Królewskiej w roku 2019, wraz z montażem i demontażem
06/PN/U/18" zwanego dalej postępowaniem, zawarta została umowa następującej treści
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, na rzecz Zamawiającego, usługi w postaci wynajmu
wraz z montażem i demontażem sprzętu oświetleniowego (dalej: sprzęt) zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
a) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do 31.12.2019 r.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować sprzęt w terminie trzech dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej umowy, zaś prace demontażowe zostaną wykonane do dnia
03.01.2020 r.
Sprzęt zostanie dostarczony i zamontowany w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki
Królewskie, przy czym dokładne terminy dostarczenia, montażu i demontażu zostaną ustalone
przez Strony w terminie późniejszym.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace montażowe i demontażowe w taki sposób aby
nie stanowiły niebezpieczeństwa lub nadmiernej uciążliwości dla osób przebywających na
terenie Teatru Królewskiego oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących
na terenie Teatru Królewskiego.
Prace montażowe i demontażowe Wykonawca zobowiązuje się wykonywać we współpracy z
przedstawicielami Zamawiającego.

5. Po zakończeniu prac montażowych oraz prac demontażowych zostaną podpisane odpowiednie
protokoły zdawczo – odbiorczy.
6. Do czasu podpisania protokołu po wykonaniu prac montażowych za sprzęt odpowiada
Wykonawca, zaś do czasu podpisania protokołu po wykonaniu prac demontażowych za sprzęt
odpowiada Zamawiający.
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zgodnego z SIWZ, sprawnych i
zapewniających bezpieczeństwo osób go obsługujących, artystów oraz widzów.
2. W przypadku awarii dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy lub
wymiany na nowy w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
3. Awarie sprzętu należy zgłaszać na adres mailowy: ........................... lub numer telefonu
....................
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zwrotu sprzętu w takim samym stanie, w jakim je otrzymał, z uwzględnieniem zużycia
wynikającego z normalnego prawidłowego użytkowania,
2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za utratę, zniszczenie, uszkodzenie sprzętu,
3) niedokonywania żadnych zabiegów technicznych lub jakichkolwiek zmian w wynajmowanym
sprzęcie,
4) ubezpieczenia sprzętu,
5) natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb i Wykonawcy w przypadku dewastacji
lub kradzieży sprzętu lub jego dewastacji.
2. W przypadku konieczności dokonania modyfikacji zamontowanego oświetlenia Zamawiający
dokona tychże modyfikacji na własny koszt i ryzyko.
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§5
Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej
wysokości brutto .......... zł (słownie: ............................... złotych).
Wynagrodzenie będzie płatne w równych ratach za każdy miesiąc świadczenia usługi, na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
poszczególnej faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy
czym faktura za miesiąc grudzień 2019 r., musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego
najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 r.
Wynagrodzenie obejmuje czynsz z tytuły wypożyczenia sprzętu oświetleniowego oraz wszelkie
inne koszty jakie wykonawca poniesie w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Za dzień realizacji poszczególnej płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą poszczególnej płatności.

§6
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania prac montażowych
określonego w § 2 ust. 1 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1%

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, przy czym przekroczenie
o 15 dni terminu wykonania prac montażowych uznaje się za niewykonanie zamówienia.
2. W przypadku niewykonania zamówienia Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości 30% wynagrodzenia.
3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, z zachowaniem zasad określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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