
Załącznik Nr 2

UMOWA

zawarta w dniu …............................... r. 

zawarta pomiędzy:
Teatrem Muzycznym w Lublinie, ul. M. Curie Skłodowskiej 5, 20–029 Lublin, instytucją kultury 

wpisaną  do  Rejestru  Instytucji  Kultury  pod  nr  07,  NIP:  712-010-52-31,  REGON:  000279551, 

reprezentowanym przez:

Iwonę Sawulską - Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie, 

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…............................................................................................................................................................

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego 

o  wartości  szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty  wskazanej  w  art.  4  pkt  8  Ustawy  Prawo 

Zamówień Publicznych. 

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  nowego, 

uprzednio nieużywanego i niebędącego przedmiotem wcześniejszych ekspozycji fortepianu 

…........................ w ilości i o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i 

ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się   dostarczyć  instrument  do  pomieszczeń  Zamawiającego 

znajdujących się w Teatrem Muzycznym w Lublinie, ul. M. Curie Skłodowskiej 5, 20–029 

Lublin. Dostawa musi być połączona z wniesieniem zamówionego instrumentu bez udziału 

pracowników Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że fortepian objęty jest 60- miesięczną gwarancją liczoną od daty 

odbioru instrumentu uwidocznionej na protokole odbioru podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. 
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§ 2

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zamówienia.

3. Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by 

nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. 

§ 3

1. Przekazanie przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru 

podpisanego  przez  przedstawiciela/przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  przedstawiciela  

/ przedstawicieli Wykonawcy. 

2. Wraz z wydaniem zamawiającemu instrumentu, Wykonawca wyda dokumenty gwarancyjne 

wystawione przez siebie lub osobę trzecią. 

3. Wszystkie  koszty  związane  z  realizacja  zamówienia  (np.  transport,  ubezpieczenie, 

wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego), pokrywa Wykonawca. 

4. Za  dostarczony  przedmiot  Umowy  odpowiada  Wykonawca  do  czasu  protokolarnego 

odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. 

§ 4

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu Umowy, 

istniejących  w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze 

lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  spełnienia  wszelkich  roszczeń 

wynikłych  z  tytułu  nienależytego  wykonania  Umowy  na  podstawie  obowiązujących 

przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

3. W przypadku ujawnienia się wad lub zaistnienia usterek, Wykonawca zobowiązany będzie 

do  ich  usunięcia  w  terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni  od  dnia  zgłoszenia  przez 

Zamawiającego,  przy czym zgłoszenie  zostanie  dokonane  w terminie  do  7  dni  od  dnia 

ujawnienia się wady/usterki. 
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4. W przypadku braku możliwości usunięcia wad / usterek instrumentu umożliwiających jego 

prawidłową  eksploatację  w  terminie  określonym  w  ust.  3,  Wykonawca  zapewni 

Zamawiającemu  na  czas  naprawy  inny  instrument  o  parametrach  nie  gorszych  od 

parametrów instrumentu określonego w § 1 Umowy. 

5. Gdy  wady  /  usterki  usunąć  się  nie  dadzą,  Wykonawca  dostarczy  Zamawiający  nowy 

egzemplarz  zamawianego  instrumentu.  W  przypadku  braku  dostępności  instrumentu 

określonego  w  ofercie  Wykonawcy,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć 

Zamawiającemu  instrument  posiadający  co  najmniej  parametry  takie  jak  określony  w 

paragrafie 1. Zamawiajacy nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

 § 5

1. Za wykonanie  przedmiotu  Umowy Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  w 

kwocie:  …..................................  PLN  brutto  (słownie:  ….................................),  w  tym 

stawka należnego podatku VAT ….. % - zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik do 

niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową 

realizacją przedmiotu zamówienia (w tym między innymi: transport, wniesienie instrumentu 

do  pomieszczeń  wskazanych  przez  Zamawiającego,  itp.),  zgodnie  z  opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Podstawą wystawienia  faktury VAT jest  podpisanie  przez  obie  strony umowy protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń.

4. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Faktura  wystawiona  niezgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  paragrafu  nie  zostanie 

przyjęta do realizacji.

6. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w wystawionej 

fakturze VAT.

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 i w 

§ 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych 
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za   zwłokę, w wysokości 1 % kwoty określonej w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki.

2. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez 

Wykonawcę, jak również w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę  z  przyczyn  zawinionych  przez  Wykonawcę,  Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu,  tytułem  kary  umownej,  karę  w  wysokości  25  %  całkowitego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W  przypadku  gdy  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  obowiązku  wynikającego  z 

niniejszej  umowy  przekracza  wartość  kar  umownych,  Zamawiający  może  dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiający może potrącić należność z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy  przez  Wykonawcę,  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu 

zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

§ 7

1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy mogą być dokonywane, pod rygorem 

nieważności, wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zaistnienia  okoliczności,  których  nie  można było  przewidzieć  w dniu  podpisania 

umowy lub podczas jej realizacji,

b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;

2) w  przypadku  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie 

mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

3) wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, 

która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  innych  istotnych  zmian  umowy  w  przypadku,  gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i pod 

warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

1. Zlecenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 

w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia, jego własne.

3. Na zadania wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

4. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 9

1. W  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  Wykonawca  wyznacza  do  kontaktu 

….............................................,  telefon  służbowy  nr  …...............................,  e-mail: 

…........................

2. W  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  Zamawiający  wyznacza  do  kontaktu 

….............................................,  telefon  służbowy  nr  …...............................,  e-mail: 

…........................

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczność zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie 

jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.,

§ 10

Kwestie  sporne  powstałe  w  związku  z  realizacja  niniejszej  umowy  strony  zobowiązują  się 

rozstrzygać  w  formie  mediacji,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  rozstrzygać  w  drodze 

postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

We wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  umową mają  zastosowanie  przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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§ 12

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

stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Oferta Wykonawcy
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