
ZP-D-3/2015 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
UMOWA nr ZP-D-3/2015 

 
zawarta w dniu  ………………..2015 r. w Olsztynie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony.”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: 
 
Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą przy ul. Głowackiego 1, 10-447 
Olsztyn, NIP 739-05-06-388, 
reprezentowaną przez: 
1. Dyrektora Naczelnego i Artystycznego - Piotra Sułkowskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym" 
a 
……………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej Harfy ………………………………….(marka, model) 

koncertowej klasy mistrzowskiej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Dostarczony 
instrument musi spełniać co najmniej minimalne wymagania określone w treści SIWZ. 

2. Instrument objęty umową musi zostać dostarczony jako fabrycznie nowy wraz z certyfikatem producenta 
oraz akcesoriami i futerałem. 

 
§ 2 

1. Wartość brutto umowy wynosi …………………….. zł (słownie: 
……………………………………złotych) w tym należny podatek VAT . 

2. Ceny jednostkowe instrumentu objętego umową określa formularz cenowy, stanowiący załącznik do 
oferty. 

3. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty transportu, ubezpieczenia do miejsca 
dostawy, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z  prawidłową realizacją umowy. 

 
§3 

1. Dostawę należy zrealizować w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
2. Dostawa zrealizowana będzie w godzinach pracy zamawiającego jednorazowo i w całości. Miejsce dostawy 

– siedziba Zamawiającego w Olsztynie, ul. Głowackiego 1. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej na 2 dni 

przed jej realizacją. 
4. Dostawę należy zrealizować poprzez wniesienie instrumentu do wskazanego przez Zamawiającego 

pomieszczenia. 
5. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu umowy, potwierdzoną 

przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony bez 
zastrzeżeń. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy 
odbiorze w dostarczonych instrumentach, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na wolny od wad 
w terminie 14 dni.  

7. Dostarczony instrument powinien mieć kompletną dokumentację producenta przeznaczoną dla 
użytkownika. 

8. Zamawiający przy odbiorze instrumentu sprawdzi, czy instrument spełnia wszystkie parametry techniczne, 
brzmieniowe, funkcjonalne oraz intonacyjne podane w SIWZ. Jeżeli instrument nie spełnia tych wymagań, 
Zamawiający ma prawo odmowy odebrania instrumentu i niedokonania zapłaty za instrument oraz 
odstąpienia od niniejszej umowy. 

§ 4 
1. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, po realizacji 
zamówienia i uznaniu zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za datę zapłaty uważa się 
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez 
zastrzeżeń. 

3. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi 
odsetkami. 



4. W przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,3 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wartości  brutto  umowy. 

6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, lub odstąpienia przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10 % wartości  brutto umowy. 

7. W przypadku zwłoki w okresie trwania gwarancji w usunięciu uszkodzenia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %  ceny brutto uszkodzonego instrumentu, za każdy dzień 
zwłoki liczony od upłynięcia ustalonego terminu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych wprost z wynagrodzenia Wykonawcy 
przysługującego za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

9. Każda strona, zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od drugiej strony wezwania do zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego obciążanej strony. 

10. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości  poniesionej szkody. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony instrument na okres ...... miesięcy. W ramach gwarancji 

Wykonawca zapewni bezpłatnie dowolną ilość korekt instrumentów oraz okresowy przegląd gwarancyjny 
po okresie jednego roku zalecany przez producenta, na swój koszt.   

2. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad w przedmiocie umowy (w tym m.in. zła jakość, 
mechaniczne uszkodzenia), Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy na wolny od wad lub ich usunięcia (naprawy) w terminie 14 dni roboczych od daty 
złożenia reklamacji. Koszty transportu wadliwego i naprawionego przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

3. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
zastrzeżeń,  potwierdzającego przekazanie instrumentów do użytku. 

4. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych. Przez naprawę rozumie się 

całkowite usunięcie usterki. 
6. Jeżeli Wykonawca w terminie 4 dni nie podejmuje czynności serwisowych Zamawiajacy ma prawo 

zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt Wykonawcy bez utraty 
gwarancji. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona naprawy w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo zażądać 
zwrotu instrumentu i zlecenia naprawy innej osobie, na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany instrumentu i akcesoriów przez okres 6 miesięcy, w 

przypadku niespełnienia wymogów dotyczących brzmienia, intonacji, działania mechaniki, których nie 
mógł stwierdzić w dniu odbioru Towarów. 

§ 6 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania 

przedmiotu umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie 
w przypadku działania okoliczności mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji umowy, a 
niezależnych od Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w 
całości lub części. 



6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 

Wykonawca      Zamawiający                                                                                           
 


