
Istotne postanowienia przyszłej umowy 

 

W dniu ……………. roku w Białymstoku 

pomiędzy:  

Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,  

ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok,  

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury  

prowadzonego przez Województwo Podlaskie pod nr 5,  

NIP: ……………….., 

REGON ……………………….. 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora …………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

a  

 

............................................................................................................................ 

reprezentowanym przez 

............................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: 

…………, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń.zm.) oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego, na 

potrzeby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. 

Elektryczna 12 w Białymstoku, zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie co najmniej dwóch 

pracowników Zamawiającego w trakcie ich dni roboczych w zakresie obsługi 

dostarczonego sprzętu w terminie określonym w § 3 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1 i 2. 

4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

stanowiący specyfikacją techniczną sprzętu nagłośnieniowego oraz kalkulacją 

cenową. 

5. Montaż przedmiotu zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu. 

6. Montaż sprzętu będzie wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.  

7. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej 

umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 

8. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) 

…………………........... tel. .....................………........... mail: ................................ 



9. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) 

Małgorzata Bil-Jaruzelska tel. 85/7499169 lub 512 23 29 89 mail: bil-

jaruzelska@dramatyczny.pl. 

§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców* 

3. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący 

zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną 

doprecyzowane po wyborze Wykonawcy) 

4. Zmiana lub zaangażowanie podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga 

pisemnego uzasadnienia i zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Za działania 

i/lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne działania 

i/lub zaniechania.  

§ 3 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 zostanie zrealizowany w terminie: do 

30.11. 2018 r. 

2. Termin dostawy, montażu i przeszkolenia w dniach od ……… do ………. 2018 r. 

3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy instrukcje obsługi 

oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych norm 

bezpieczeństwa oraz że są oznaczone znakiem CE t.j. deklaracje zgodności CE, i.t.p., 

które muszą być przetłumaczone na język polski. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 

wynosi:  

netto:....................... zł  

plus podatek VAT …...% w kwocie ………. zł,  

co daje kwotę brutto:……………… zł  

(słownie złotych: ...................................) 

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 

przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym 

dokonanie na jego rzecz zapłaty z tytułu wykonania przez niego zadań objętych 

przedmiotem umowy.  

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na numer 

rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

Nr rachunku Bankowego Wykonawcy: ………………………………………………. 



§ 5 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w siedzibie 

Zamawiającego w terminie do ……………… od chwili  zgłoszenia. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i 

zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, 

na warunkach oferty Wykonawcy i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącymi zał. nr 1 i 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień, licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego 

odbioru, tj.: …………… miesięcy (zapis zostanie doprecyzowany zgodnie z treścią oferty po wyborze 

Wykonawcy)  
5. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków siwz w toku 

realizacji umowy lub zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. od art. 

577 do art. 581. 

6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich 

formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu 

umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub 

importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia usterek, awarii sprzętu lub nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu sprzętu w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 

przystąpić do ich usuwania w ciągu 24 h godzin od daty powiadomienia (pisemnego, 

faksem lub mailem) przez Zamawiającego oraz usunąć je (lub dostarczyć sprzęt 

zastępczy o nie gorszych parametrach), w terminie ...... godzin (zapis zostanie doprecyzowany 

zgodnie z treścią oferty po wyborze Wykonawcy) od chwili przekazania powiadomienia. 

8. 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego sprzętu, wyłączające dany 

sprzęt z eksploatacji uprawniają Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na 

nowy. 

9. Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji. 

11. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas 

wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą 

uszkodzonego sprzętu lub jego części. W wypadku wymiany sprzętu na nowy 

gwarancja biegnie na nowo.  Dotyczy to odpowiednio również wymienionych części 

lub elementów.  

12. O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, na numer faksu Wykonawcy lub 

mailem na adres: …………………. 

13. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy (gwarancyjnej lub rękojmianej) 

przekraczającej …………… Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia 

naprawy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się zwrócić koszty naprawy poniesione przez 

Zamawiającego w terminie  7 dni od wezwania.  

§ 6 

Kary umowne 



1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 

niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i montażu przedmiotu 

niniejszej umowy; 

b) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wymiany lub usunięcia wad 

(bądź dostarczenia sprzętu zastępczego), liczonego od doby następującej 

bezpośrednio po upływie terminu godzinowego wskazanego w § 5 ust. 7; w 

przypadku gdy w danym dniu w planie pracy Zamawiającego istnieje 

konieczność wykorzystania sprzętu będącego przedmiotem umowy, za 

pierwszy dzień opóźnienia strony uznają dzień, w którym następuje 

przekroczenie terminu godzinowego wskazanego w § 5 ust. 7. 

c) 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 7 

Zmiany umowy. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, 

wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści 

umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 

3 niniejszego paragrafu. 

2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w 

formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 

3. Pozostałe istotne zmiany  postanowień Umowy mogą dotyczyć: 

a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do 

tej części ceny, której zmiana dotyczy; 

b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja 

urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez 

Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od 

parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy; w takiej sytuacji 

dopuszcza się także zmianę terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.  

4. Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana umowy może nastąpić zgodnie z 

przepisem art. 144 ust.1 pkt 2) i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

6. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między Stronami. 



§ 10 

Siła wyższa. 

Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku 

zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie 

mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po 

zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu 

okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w 

formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 14 dni, każda ze stron ma prawo do 

rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku 

zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o zmianie adresu i innych danych kontaktowych pod rygorem uznania 

skuteczności doręczenia dokonanego pod ostatnio podany adres/tel-fax/mail 

3. Poza przypadkami przewidzianym przez przepisy prawa Zamawiający uprawniony 

jest do odstąpienia od umowy w przypadku zatrudnienie podwykonawcy bez 

uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, w razie zwłoki Wykonawcy w 

wykonaniu przedmiotu umowy - powyżej 7 dni. Umowne prawo odstąpienia 

Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Załączniki, stanowiące integralną część umowy: 

1. Specyfikacja techniczna sprzętu nagłośnieniowego wraz z kalkulacją cenową. 

2. Oferta 

3. SIWZ 

 

 

 

 

............................................                                                                    ....................................... 

             Wykonawca                                                                                       Zamawiający 

 


