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Umowa o dostarczenie wzmacniacza mocy wraz ze skrzynią transportową  

  

zawarta w dniu ______________ 2020 roku we Lublinie, pomiędzy: 

Teatrem im. H.Ch Andersena w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Aleje Racławickie 8/25, kod: 

20-037 Lublin, samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzoną 

przez Gminę Lublin pod numerem RIK 04, NIP: 712-010-37-46 zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Rzączyńskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego 

a 

___________________________  - zwanym dalej „Wykonawcą” , 

o następującej treści:  

  

z uwzględnieniem przepisu art. 4 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  Strony zawierają Umowę o treści:  

 

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków sprzedaży, dostawy końcówki mocy wraz ze 

skrzynią transportową do siedziby Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, podłączenie do 

obecnego systemu nagłośnieniowego w posiadaniu Teatru i uruchomienie, które będzie wraz ze 

strojeniem i zaprogramowaniem systemu, a także wgraniem oprogramowania dedykowanego i 

opcjonalnego na komputery teatru oraz szkoleniem pracowników.   

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie:  

a) dostarczyć przedmiot zamówienia – a następnie przeprowadzić testy poprawności działania 

przedmiotu zamówienia, 

b) podłączyć przedmiot zamówienia do obecnego systemu nagłośnieniowego, 

c) uruchomić, zestroić  i zaprogramować system oraz przeszkolić pracowników Teatru. 

3. Strony zgodnie ustalają, że szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy, w tym szczegółowa 

specyfika elementów przedmiotu zamówienia, określona została w ofercie Wykonawcy (załącznik 

nr 1 do umowy).   

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy i oświadcza, 

że realizacja umowy, na warunkach w niej określonych jest możliwa.   

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy będzie zgody z parametrami podanymi przez Niego 

w ofercie i będzie fabrycznie nowy. 

 

§ 2 Termin wykonania umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz wykonać pozostałe czynności 

wynikające z umowy w terminie do dnia _______________________  

2. W powyższym względzie Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźniać się 

będzie w wykonaniu przedmiotu umowy, to Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, 

zgodnie z poniższymi zapisami Umowy.   

3. Wykonywanie przedmiotu umowy – tj. godziny i miejsce dostawy muszą zostać każdorazowo 

uzgodnione z Zamawiającym. Strony zgodnie ustalają, że  o ile nie dojdzie pomiędzy nimi do 

porozumienia w przedmiocie ustalenia harmonogramu prac, to wyłącznie Zamawiającemu służyć 
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będzie uprawnienie do jednostronnego określenia szczegółowego harmonogramu wykonywania 

przedmiotu umowy (godzin i miejsca dostawy).    

4. Zamawiającemu służy prawo kontroli jakości i terminowości wykonania przedmiotu umowy.   

                                                                                 

§ 3 Sposób wykonania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej, przepisami prawa, jak również obowiązującymi normami, a w szczególności 

zobowiązany jest do:  

a) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności przepisami 

bhp, bezpieczeństwa pożarowego (a w tym zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń),  

b) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w czynnościach odbioru,  

c) terminowego usuwania wad, ujawnionych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w 

czasie obioru lub w okresie rękojmi / gwarancji,  

d) dostarczania materiałów i urządzeń, zgodnych z postanowieniami specyfikacji technicznej 

ujętej w warunkach Zamówienia i ofertą. 

2. Z chwilą przyjęcia, na podstawie protokołu końcowego, podpisanego bez zastrzeżeń lub protokołu 

usunięcia wad w przypadku gdy w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, przedmiotu umowy, 

na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu zamówienia, a w tym ryzyko przypadkowej 

utraty i uszkodzenia.   

3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.   

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia, wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, a nadto że zatrudniany przez niego personel posiada takie 

kwalifikacje i uprawnienia. W powyższym zakresie Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca 

wyznaczy osobę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy, która będzie pełniła bezpośredni 

nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.  

5. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i 

terminowe wykonywanie przedmiotu umowy i całość prac wykona własnym staraniem bez 

podzlecania osobom trzecim. 

 

§ 4 Wynagrodzenie  

1. Strony określają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę PLN ____ zł 

(słownie: ___ /100) brutto, w tym należny podatek Vat __ % co stanowi kwotę:____ zł ( słownie: 

……….).  

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  zostanie zapłacone po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury 

VAT,  w terminie do 28 czerwca 2020 r.   

 

§ 5 Wykonanie przedmiotu umowy, odbiór przedmiotu umowy  

1. Wykonanie przedmiotu umowy, będzie stwierdzone protokołem odbioru końcowego,  

podpisanymi przez  strony  bez  zastrzeżeń lub protokołem usunięcia wad w przypadku gdy w 

trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady.  
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2. Wykonawca – zgłaszając gotowość do odbioru końcowego – winien przedstawić Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na prawidłową ocenę sposobu wykonania umowy, a w tym 
ocenę prawidłowości jej wykonania, to jest:   

a) szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,  
b) certyfikaty dopuszczenia CE urządzeń w języku polskim,  
c) oryginalne karty katalogowe oferowanych urządzeń elektronicznych w języku polskim, na 

podstawie których można ocenić spełnienie wymagań technicznych, jakościowych i 
funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, 

d) kartę gwarancyjną.  
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i / lub braków, podczas odbioru, strony 

sporządzają protokół odbioru końcowego wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad i / 

lub braków oraz termin ich usunięcia (z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Strony nie ustalą 

wspólnie terminu usunięcia wad to Zamawiający uprawniony będzie do jego jednostronnego 

określenia). W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest usunąć wady i usterki na własny 

koszt, a za datę odbioru uważa się datę usunięcia wad, stwierdzoną protokołem usunięcia wad. W 

przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i / lub braków, względnie ich nie 

usunie w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia wykonania umowy w tym 

zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu – na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania wyroku sądu w tym zakresie.   

4. Dowodem prawidłowego zrealizowania zamówienia, jak również podstawą do wystawienia 

faktury, będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub 

protokół usunięcia wad w przypadku gdy w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady.   

 

§ 6 Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych 

części umowy w wysokości  1,00 % wynagrodzenia brutto liczonej od wartości wynagrodzenia za 

wykonania danego etapu umowy.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie 

gwarancji w wysokości 1,00 % wynagrodzenia brutto liczonej od wartości łącznej kwoty 

wynagrodzenia.  

3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego w okresie napraw w okresie 

gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (dwieście) za 

każdy dzień opóźnienia.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,00 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia  wskazanej w § ust. 1.  w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.   

5. W przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 1,2,3 i 4 nie pokryje w całości szkody 

poniesionej przez Zamawiającego, uprawniony on będzie do żądania zapłaty odszkodowania do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody.   

6. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania, do wysokości faktycznie poniesionej szkody, w każdym przypadku niewykonania 

lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w tym w szczególności dochodzenia 

odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody, obejmującej m.in. koszty związane z 

odwołaniem spektaklu, jak również utracone korzyści.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody związane z wykonaniem 

umowy, a w tym w szczególności za szkody uszkodzenie / utratę rzeczy, a nadto ponosić będzie 
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odpowiedzialność za wybrane metody działania (w tym związane z produkcją, montażem 

elementów systemu) jak również bezpieczeństwo osób i mienia w trakcie montażu systemu w 

siedzibie Zamawiającego.   

  

§ 7 Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy  przez 

Wykonawcę.  

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z 

obowiązków umownych lub ich niewykonywanie, jak również nie uwzględnienia uwag i zaleceń 

Zamawiającego.   

3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone do dnia 31.07.2020 r.  

4. W oświadczeniu tym Zamawiający wskaże, jaki skutek odnosić będzie to oświadczenie, a w 

przypadku gdy nie wskaże, to strony przyjmować będą, że oświadczenie nastąpiło ze skutkiem na 

przyszłość – w takim przypadku Zamawiający zapłaty Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną i 

przyjętą część przedmiotu umowy.  

 

§ 8 Rękojmia, gwarancja jakości  

1. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność z gwarancji, jaką niniejszym udziela i z tytułu rękojmi rzeczy 

sprzedanych, jak również odpowiedzialność z tytułu wad w okresie minimum 24 miesięcy. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia wady, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie 

usunąć wadę poprzez wymianę poszczególnych elementów systemu na wolny od wad,  względnie 

jego naprawę. Naprawa danej części lub całego elementu z danej rzeczy i jego powtórna wada 

zobowiązuję Wykonawcę na wymianę danej rzeczy na wolna od wad (fabrycznie nową).  

Przystąpienie do usuwania wad winno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia wady, a 

usunięcie wady nastąpi w terminie 10 dni roboczych, chyba że termin ten ze względów 

obiektywnych wykazanych przez Wykonawcę będzie dłuższy.  

3. W przypadku zgłoszenia wady, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  w ciągu 12 godzin  od daty 

zgłoszenia wady, zamienne urządzenia na czas naprawy uszkodzonego, o parametrach 

równoważnych lub lepszych, na cały okres usuwania wady.  

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający 

jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu bez 

konieczności uzyskania wyroku sądowy w tym zakresie. Powyższe nie uchybia prawom 

Zamawiającego w zakresie kar umowy.  

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający 

jest uprawniony do wynajęcia zastępczego urządzenia na koszt Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania wyroku sądowy w tym zakresie.  Powyższe nie uchybia prawom Zamawiającego w 

zakresie kar umowy.  

6. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisana protokołu końcowego bez 

zastrzeżeń.   

  

§ 9 Zmiany warunków umowy  

1. Zmiana do umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy (Aneksu) i musi  

być podpisana przed upływem terminu zakończenia umowy.  
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2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.  

 

§ 10  Postanowienia końcowe  

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać 

ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.  

3. Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni: _______ a ze strony 

Zamawiającego:  ___________  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

5. Zasady ochrony danych osobowych w Teatrze, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: 

„RODO”,  reguluje klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

 

  

 Wykonawca                                                                    Zamawiający  

 

 

 

 

  

_________________                           ___________________  

 

  

  

Załączniki  

1. Oferta.    

2. Klauzula informacyjna RODO 


