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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 

UMOWA NR ……………….. 
 
 
zawarta w dniu……………. r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) pomiędzy: 
 
Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury 
prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP: 896-000-55-26, Regon: 000278942, 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora – Pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, 
Głównego Księgowego, Pełnomocnika Dyrektora ds. finansowych –– Panią Ewę Koleszko, 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
.................................................................................... zwaną / ym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający   zleca  dostarczenie  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  do  siedziby  Zamawiającego zestaw 
wyposażenia technicznego i stanowisk pracy pracowni technicznych i magazynowych stanowiących część 
………………. ................. przedmiotu zamówienia.(dalej:  narzędzia)  wymienione  i  szczegółowo  opisanych  w  
załączniku  nr  1  do umowy. 2.    

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone narzędzia: 
a. są i w chwili dostarczenia będą wolne od wad prawnych i fizycznych;  
b. będą   tymi   samymi   narzędziami  (i   w   tym   samym   stanie), które   zostały   przedstawione 

Zamawiającemu w toku postępowania 
3. Strony postanawiają, że z chwilą dostawy na Zamawiającego przechodzi prawo własności instrumentów.. 
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w, stanowiącym integralną część umowy, załączniku Nr 1 do 

umowy „Opisie Przedmiotu Zamówienia” dla części ……………. W powyższym zakresie Wykonawca oświadcza, że 
zapoznał się z przedmiotem umowy, określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) i nie wnosi żadnych 
uwag ani zastrzeżeń.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przestrzennymi oraz technicznymi Opery Wrocławskiej (a w tym 
ograniczeniami w zakresie poruszania się po obiekcie, maksymalnych obciążeń itp.), jak również został 
poinformowany, że montaż dekoracji prowadzony będzie w tzw. obiekcie czynnym (tj. obiekcie w którym Zamawiający 
prowadzi swoją działalność statutową) i oświadcza, że realizacja umowy jest możliwa. Ponadto Wykonawca 
oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie w taki sposób aby możliwym było jego wielokrotne wykorzystanie 
do spektakli (a w tym montaż i demontaż).  

6. Umowa jest współfinansowana, na podstawie umowy nr 07452/19/FPK/DEK przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Funduszu promocji kultury  w ramach programu Infrastruktura kultury oraz przez Budżet Województwa 
Dolnośląskiego  
 

                                                                  
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do realizacji przedmiotu do dnia 15.11.2019 r. Z zastrzeżeniem, iż dostawa nastąpi nie 

wcześniej niż w dniu 1 października 2019 r.  
2. W powyższym względzie Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźniać się będzie w wykonaniu 

przedmiotu umowy, to Zamawiający – po uprzednim wezwaniu – uprawniony będzie do powierzenia wykonania 
umowy profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku 
sądy w tym zakresie.  
 

§ 3 
Wykonanie przedmiotu umowy, odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca  z  co  najmniej  czterodniowym  wyprzedzeniem  powiadomi  Zamawiającego  o  planowanym terminie   

dostawy   ze   wskazaniem   dnia   i   godziny   dostawy,   pisemnie   albo   e-mailowo   (na   adresy Zamawiającego 
wskazane w punkcie I SIWZ).  
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2. Wykonawca  gwarantuje  i  ponosi  ryzyko  bezpieczeństwo  dostawy,  poprzez  zapewnienie  zabezpieczeń 
uniemożliwiających  uszkodzenie  lub  zniszczenie  instrumentu  w  trakcie  pakowania,  załadunku,  przewozu, 
rozładunku, wniesienia i rozpakowania 

3. Strony  dokonają  protokolarnego  odbioru  ilościowego  i  jakościowego  instrumentów.  Z  chwilą  podpisania 
protokołu dostawę uznaje się za dokonaną.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru braków ilościowych lub wad narzędzi Zamawiający   
odmówi   odbioru   wyznaczając   Wykonawcy   termin   do   usunięcia   braków ilościowych  lub  usunięcia  wad  i  
dostarczenia  instrumentów  kompletnych  i  wolnych  od  wad.  Przez  wadę należy  rozumieć  w  szczególności  
wady  uniemożliwiające  korzystanie  z  narzędzi  zgodnie  z  jego przeznaczeniem  i  wymaganiami  Zamawiającego  
oraz  inne  wady  powodujące, że narzędzia  odbiega  od parametrów stwierdzonych  w czasie oceny narzędzi  z 
punktu  widzenia kryterium jakościowego  w toku postępowania.   

5. Po  usunięciu  przez Wykonawcę  wad  narzędzi  Strony  ponownie  przystąpią  do  czynności  odbiorowych. 
Postanowienia § 2 ust. 1- 4 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio 

6. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące świadczenia stanowiące przedmiot Umowy: …… 
……………….…….………………… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących świadczeń składających 
się na przedmiot Umowy:………………………………………………………………….……………………… 
6.1.  Zmiana Podwykonawcy w  wskazanego w ust.6 nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  
6.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
6.3.  Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonaw-
cy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi , 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:  dostaw lub usług, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 
jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w OPZ, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy  za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krót-
szy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświad-
czeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6.4.   Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6.5.    W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 
dni Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6.6.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z miejsca montażu dekoracji 
Podwykonawcy z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6.7.   Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy  potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

6.8.  Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego . 

6.9.  W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy  z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

6.10.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych umowy. Wykonawca, niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z miejsca 
montażu dekoracji, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymogom 
prawa, wymogom, określonym w OPZ i dokumentacji warsztatowej, a w tym w szczególności materiały te powinny: 
- odpowiadać wymogom, określonym w ustawie z dnia 16.04.2014r.o wyrobach budowlanych (Dz.U 2019 r., poz 266 

z późn.zm.), 
- posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na terenie Polski oraz 

UE, 
- być wole od praw i roszczeń osób trzecich. 
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8. Wykonawca zapewnia, że na żądanie Zamawiającego, w trakcie prób i spektakli w siedzibie Zamawiającego stawi się 
odpowiednia ilość osób do obsługi technicznej na czas eksploatacji przedmiotu umowy podczas prób i spektakli. 
Osoby te będą zobowiązane do dokonania przeglądu przedmiotu umowy każdorazowo przed rozpoczęciem prób i 
spektakli. W przypadku gdyby Wykonawca nie zapewnił takiej obsługi technicznej Zamawiającemu służyć będzie 
uprawnienie do powierzenia wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie.  

9. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie 
przedmiotu umowy. 

10. Na wykonane przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……………… miesięcy i 
zobowiązuje się do nieodpłatnego, usuwania ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, na każde wezwanie 
Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego, przy czym w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad względnie nie usunie wad 
w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia wykonania umowy w tym zakresie profes jonalnemu 
podmiotowi trzeciemu – na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. 
Niniejsza umowa jest jednocześnie dokumentem gwarancji.  

11. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami 
wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wg ceny 

ofertowej wynoszącej: ……………………..,00 zł netto (słownie złotych …………………………………… 0/100), plus 
należny podatek VAT w wysokości 23 % VAT , co stanowi kwotę brutto ………………..,00 zł (słownie: 
…………………………… złotych 00/100), zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpić może wyłącznie na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez strony bez 
zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionego i doręczonego do siedziby Zamawiającego dokumentu: faktury / 
rachunku.  

3. Kwota wynagrodzenia wymienionego w ust.1 obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw 
majątkowych do dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego, a nadto prawo 
posługiwania się firmą i wizerunkiem Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest podatnikiem VAT   - NIP: …………………………….. 
5. Zamawiający jest podatnikiem VAT   - NIP: 896-000-55-26 
 

§ 5 
Kary umowne, odpowiedzialność 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku gdy : 
a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie wykonania i wydania dokumentacji warsztatowej – w 

wysokości 0,5% ceny brutto podanej w § 4, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 
b) opóźnienie w przekazaniu raportów z postępu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% ceny brutto 

podanej w § 4, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 
c) opóźnienia w gotowości do odbioru technicznego dekoracji (w miejscu wyznaczonym przez wykonawcę) – w 

wysokości 2% ceny brutto podanej w § 4, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 
d) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych, jak również w trakcie trwania gwarancji / 

rękojmi – w wysokości 3% ceny brutto podanej w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu na jego 
usunięcie, 

e) opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 5 % ceny brutto podanej w § 4, liczonej za każdy 
dzień opóźnienia, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy  przez Wykonawcę. 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. W  takim  przypadku  Wykonawcy  
nie  przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia (a w tym w szczególności o zapłatę wynagrodzenia). 
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do dnia 04.11.2019 r. – w oświadczeniu tym 
Zamawiający wskaże jaki skutek odnosić będzie to oświadczenia, a w przypadku gdy nie wskaże, to strony 
przyjmować będą, że oświadczenie nastąpiło ze skutkiem na przyszłość. Strona umowy, która ponosi 
odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę zobowiązana jest do zapłaty stronie odstępującej od 
umowy, kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 4. 

3. W przypadku 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. Odstąpienie powyższe nie nakłada na 
Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania, do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody, w każdym przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez 
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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. 

 
§ 6 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia obowiązującej w okresie ................miesięcy 

od daty odbioru końcowego przedmiot umowy, tj. od daty dostarczenia całości przedmiotu zamówienia objętych 
niniejszą Umową.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni realizację naprawy lub wymiany narzędzi/ elementów zestawu: 
a. w ciągu 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez 

Zamawiającego, jeżeli realizacja naprawy lub wymiana będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego;  
b. b. w ciągu 16 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez 

Zamawiającego, jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, przy czym 
termin ten będzie zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego /naprawionych lub dostarczenia 
wymienionego /wymienionych narzędzi Zamawiającemu w wyżej określonym terminie;  

- przy czym pod pojęciem „dni roboczych” Strony rozumieją wszystkie dni poza sobotami oraz poza dniami wymienionymi 
w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 
3. W przypadku realizacji naprawy, wymiany, przeglądu lub innych czynności w ramach gwarancji, których realizacja nie 

będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni przygotowanie narzędzi do transportu oraz transport 
narzędzi z i do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko i w ramach wynagrodzenia przewidzianego za realizację 
niniejszej umowy.  

4. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, w tym zwłaszcza koszty naprawy lub wymiany elementów zestawu 
lub narzędzi, autoryzowanego serwisu oraz przygotowania do transportu, pakowania, rozpakowania, wnoszenia, 
załadunku, rozładunku i transportu instrumentu lub instrumentów w ramach realizacji gwarancji pokrywa Wykonawca. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2. powyżej w terminach tam 
określonych, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądowy w tym zakresie i bez konieczności kierowania 
do Wykonawcy jakichkolwiek wezwań.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonej wadzie narzędzi, pisemnie, 
za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, na następujące dane kontaktowe Wykonawcy:  

a. adres do korespondencji: ................................................  
b. b. fax: ...........................................................................  
c. c. adres poczty elektronicznej (e-mail): .................................. 

przy czym za datę poinformowania o stwierdzonej wadzie uważa się datę wprowadzenia wiadomości mailowej do systemu 
elektronicznego.  
Okres gwarancji odpowiednio w przypadku dokonania: a. naprawy, niebędącej istotną naprawą narzędzi– ulegnie 
przedłużeniu o okres wykonywania naprawy; b. wymiany albo istotnej naprawy narzędzi – rozpocznie bieg na nowo od 
dnia dostarczenia wymienionego /wymienionych lub zwrócenia naprawionego /naprawionych narzędzia. Jeżeli 
Wykonawca wymienił tylko część narzędzi lub zestawu, przepis ten stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
 

§ 7 
Zmiany warunków umowy 

 
1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki pozaumowne 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, tzn: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: 
a. zachodzi konieczność zmiany harmonogramu lub terminu końcowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; 
b. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 
c. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; 
d. zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w 
ofercie Wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o 
ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; 

e. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia; 

f. niezbędna jest zmiana wynagrodzenia ze względu na zmianę stawki minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz zmiany stawki opłaty za ubezpieczenie społeczne. 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych zamówień od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie lub umowie ramowej; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

c. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

3. Zmianą istotną postanowień umowy będzie zmiana, która: 
a.  zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
b.  nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

i. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 

ii. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

iii. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, 
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w 
przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 4 

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku wystąpienia tzw. sił wyższych, uniemożliwiających wykonanie postanowień niniejszej umowy, a w 

szczególności: trzęsienia ziemi, powódź, ogień, eksplozja, zarządzenia i regulacje rządowe, włączając w to zakazy 
prowadzenia działalności gospodarczej, wypowiedziana i niewypowiedziana wojna, zamieszki itp. Strony ustalają, że 
nie będą zgłaszały względem siebie żadnych roszczeń. 
 

         
§ 8 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Strony oświadczają, iż Wykonawca poinformowany został o tym, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy 
przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy jest Zamawiający. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane 
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i w czasie jej realizacji oraz po tym czasie, jeżeli inne przepisy prawa 
będą tego wymagały. W każdym czasie Wykonawca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz, może je 
zmieniać lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania.  

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności do przebywania w 
obszarze przetwarzania danych. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania obowiązującej w Operze Wrocławskiej Polityki 
Bezpieczeństwa Danych oraz innych aktów wewnętrznych, regulujących zasady przetwarzania informacji w Operze 
Wrocławskiej. 

4. Za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Operze Wrocławskiej mogą zostać wobec Wykonawcy 
wyciągnięte konsekwencje opisane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie Kodeks Cywilny. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. 1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą miały przepisy prawa 

polskiego,  a w tym ustawy z dnia 23.04.1969r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U 2018 r., , poz. 1025 z późn. zm.) i ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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3. 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. 

4. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, 
strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

5. Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni: …………………….. a ze strony Zamawiającego: Karol 
Dutczak 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
7. Integralną część umowy stanowią: 

załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (rys. techniczne) 
załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
 
 
 


