
Załącznik nr 6 

 

MPK 05 

UMOWA 

Nr ………………. 

Zawarta w dniu …………………. r., w wyniku rozstrzygnięcia postepowania nr ………... o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego według zapisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
pomiędzy:  

Teatrem Muzycznym Capitol, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, 50 – 019 Wrocław, wpisanym 
do  Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, nr RIK 22/94, NIP: 896-000-56-
21, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Naczelny i Artystyczny – Konrad Imiela, przy 
kontrasygnacie Głównej Księgowej – Moniki Połujan, zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

……………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu multimedialnego, tj. projektora laserowego 
wraz z obiektywami oraz kart dostępu, do obsługi spektakli realizowanych przez 
Zamawiającego, zwanego dalej Przedmiotem Umowy. Cechy Przedmiotu Umowy 
określa Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest nowy, nieużywany oraz sprawnego 
technicznie. 

§ 2 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Z tytułu dostawy Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w 
wysokości ……….. zł netto (słownie złotych: ……….. 00/100 netto), plus należny podatek 
VAT co daje kwotę brutto ……….. zł  (słownie złotych: ………………………………………… brutto 
), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Płatność ceny o której mowa w ust. 1 nastąpi po dostawie Przedmiotu Umowy, co 
potwierdzać będzie protokół o którym mowa w § 3 ust. 4, na podstawie prawidłowo 
wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury VAT. Termin płatności faktury VAT 
– 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia 
Wykonawcy związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.  

 



§ 3 

Termin 

1. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego 

w terminie do ......... dni  od dnia zawarcia Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu, w terminie określonym w ust. 
1, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy Strony 
sporządzą stosowny protokół podpisany przez obydwie Strony.  

3. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu przekazania może zgłosić 
Wykonawcy swoje zastrzeżenia i uwagi do Przedmiotu Umowy.  

4. Po dokonaniu poprawek i uzupełnień, Strony sporządzą protokół przyjęcia Przedmiotu 
Umowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku 
braku zastrzeżeń i uwag do przedmiotu umowy, protokół przekazania stanowi protokół 
przyjęcia Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 
za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej umowy określona zostanie w 
formie kar umownych, których wysokość określają postanowienia poniższe. 

2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
określonego w § 3 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 
1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 30 %  kwoty brutto wymienionej w  § 2 ust. 1.  

3. W przypadku gdy, jedno zdarzenie wyczerpywać będzie przesłanki do naliczenia kary 
umownej z więcej niż jednej z podanych wyżej przyczyn, Zamawiający będzie 
uprawniony do skumulowania należnej mu kary umownej z każdej z przyczyn. 

4. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę na skutek nienależytego wykonania 
umowy, bądź jej niewykonania, której wysokość przekraczać będzie wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający będzie upoważniony do dochodzenia 
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

5. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę na mieniu w związku z realizacją 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji 
wykonywania przez Wykonawcę niniejszej umowy, Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego zobowiązany będzie niezwłocznie do naprawienia szkody, bądź poprzez 
przywrócenie stanu poprzedniego, bądź poprzez zapłatę odszkodowania. 



6. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe nie 
uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z przepisów dotyczących 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

 

§5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziale Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 na okres ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu o którym mowa w § 2 
ust. 4. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do: 1) nieodpłatnej 
naprawy Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia, 2) 
nieodpłatnego zapewnienia na czas naprawy gwarancyjnej zastępczego urządzenia o 
cechach analogicznych jak wymienione w załączniku nr 1, 3) wymiany wadliwego 
Przedmiotu Umowy na wolny od wad w przypadku gdy naprawa będzie dłuższa niż 30 
dni, bądź w Przedmiocie Umowy ujawnią się co najmniej trzy różne wady w okresie 
pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji.  

3. W okresie naprawy gwarancyjnej termin gwarancji o którym mowa w ust. 1 ulega 
zawieszeniu na czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.  

4. Postanowienia powyższe nie kolidują z uprawnieniami przysługującymi Zamawiającemu 
z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta Przedmiotu Umowy.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w trybie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  - Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 


