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 Załącznik nr 1 do IDW 
 

UMOWA DOSTAWY 
 
 
zawarta w dniu ……….. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art.  
39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) pomiędzy: 
 
 
 
Opera Wrocławsk ą z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w 
Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pod nr 76/2006, NIP: 896-000-55-26, Regon 000278942, reprezentowana przez: 
1. ........................................... 
2. .......................................... 
zwaną dalej ZAMAWIAJ ĄCYM. 
a 
 
............................................................................................. 
z siedzibą ............................................................................ 
NIP: ..................................................................................... 
Reprezentowanym przez: .................................................... 
.............................................................................................. 
 zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

§ 1 
 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem, montaŜ, obsługa i demontaŜ trybun na 
potrzeby widowiska operowego „Otello” G. Verdiego (zwanego dalej spektaklem), 
którego premierowe wystawienie odbędzie się w dniach 13,14,15 oraz 20,21,22 czerwca 
2008 na scenie na Wyspie Piasek we Wrocławiu.  

2.   Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do umowy 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz wykonania montaŜu, obsługi i 

demontaŜu trybun zapewniających nie mniej niŜ 4900 szt siedzisk, które rozmieszczone 
są na  modułach, szczegółowo wskazanych w rysunkach stanowiących załącznik nr 2 do 
umowy. 

 
§ 2 

 
Termin wykonania umowy 

 
Strony ustalają następujące terminy montaŜu i demontaŜu przedmiotu umowy szczegółowo 
określonego w § 1: 
– montaŜ rozpocznie się w 26.05.2008 o godz. 07.00 i zakończy się w dniu 11.06 2008r.  
      o godz. 15.00 
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– demontaŜ rozpocznie się w dniu 23.06.2008 o godz. 07.00 i zakończy się w dniu  
26.06.2008 o godz. 24.00 

 
 
 

§ 3 
 

Obowi ązki Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnym sprzętem prac związanych z 

montaŜem i demontaŜem przedmiotu umowy szczegółowo określonego w § 1, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwych warunków BHP w trakcie 
montaŜu i demontaŜu przedmiotu oraz eksploatacji przedmiotu umowy szczegółowo 
określonego w § 1. 

3.  Na Wykonawcy ciąŜy obowiązek skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów 
do dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w  Wydziale Architektury Urzędu 
Miejskiego we Wrocławiu. 

4.  Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy będzie posiadał aktualne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
umowy. 

 
§ 4 

 
Obowi ązki Zamawiaj ącego 

 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Zapewnienia ochrony na trybunie oraz  oddanych w wynajem  trybun w trakcie montaŜu i 

demontaŜu przedmiotu umowy  szczegółowo określonego w § 1, w szczególności do 
ochrony przed dewastacją i kradzieŜą. 

2. Zapewnienia Wykonawcy bezpiecznego, swobodnego dojazdu do miejsca spektaklu. 
3. Zapewnienia Wykonawcy  niezbędnej liczby miejsc parkingowych dla samochodów  
      technicznych w obrębie terenu, na którym odbywać będzie się montaŜ i demontaŜ trybun. 
4. Dostarczenia Wykonawcy identyfikatorów upowaŜniających pracowników Zleceniobiorcy 

do swobodnego poruszania się w obrębie terenu, na którym odbywać będzie się montaŜ, 
obsługa i demontaŜ  trybun. 

 
§ 5 

 
Oświadczenia stron 

 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe montowane przez niego konstrukcje trybun spełniają wszelkie 

normy bezpieczeństwa ii uŜytkowania. 
2. Zamawiający oświadcza, Ŝe miejsce, w którym realizowany będzie przedmiot umowy 

szczegółowo określony w § 1, tj. montaŜ i demontaŜ wynajmowanych trybun, spełnia 
podstawowe wymagania techniczne określone uprzednio i wymagane przez Wykonawcę. 
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§ 6 
 

Wynagrodzenie 
 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy szczegółowo określonego w § 1 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie .........................zł.( 
słownie:……..) brutto. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie poprzedzającym płatne będzie w następujący 
sposób i w następujących terminach: 
1) Płatność częściowa w wysokości 20% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. kwota 

.......................... zł, płatna do dnia 11.06.2008r. na podstawie faktury VAT 
  2) pozostała część wynagrodzenia w wysokości 80% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. kwota 
............................ zł ( brutto), płatna w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji przed 
        miotu niniejszej umowy i potwierdzenia naleŜytego jej wykonania przez 
       wskazanego w § 6 umowy przedstawiciela zamawiającego. 

, tj. od daty 26.06.2008r. na podstawie faktury VAT. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy: ................. 

............................................................................................................................................. 
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe od niezapłaconej kwoty. 
5. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

§ 7 
 

Odst ąpienie od umowy 
 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę z wyłącznej jego winy, terminów realizacji przedmiotu umowy określonego  
w § 1, wskazanych w § 2 umowy. 

2. W przypadku wykonania całości lub części prac w sposób wadliwy lub niezgodny z 
umową przed upływem terminu gotowości, tj. 11.06.2008...................................... , godz. 
15.00 Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do dokonania poprawek, wyznaczając 
dodatkowy termin ich wykonania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający moŜe od umowy odstąpić i powierzyć wykonanie przedmiotu umowy 
innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na poczet wynagrodzenia nowego 
Wykonawcy zaliczona będzie kwota o której mowa w § 6 ust.2 pkt.2) 

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy dotyczących terminu 
gotowości, tj. 11.06.2008.................., godz.15.00 ...................... z własnej winy, 
Zamawiający moŜe od umowy odstąpić i Ŝądać odszkodowania w wysokości 
udokumentowanych strat, nie mniej niŜ:: całkowity koszt wyprodukowania spektaklu, 
przewidywany wpływ z odwołanych spektakli, wysokość honorariów artystów, kary 
umowne za zerwanie umów i odwołanie spektakli. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy na zasadach 
określonych w art. 145 ust 1 ustawy Pzp ,Wykonawcy naleŜy się wynagrodzenie o którym 
mowa w art.145 ust 2 ustawy Pzp. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności  
i z podaniem przyczyny odstąpienia. 

6. Zapłata kwot wskazanych w ustępach poprzedzających nie pozbawia stron roszczeń 
odszkodowawczych mających na celu pokrycie szkody powstałej na skutek odstąpienia, 
jeśli jej wysokość przekracza kwoty wskazane w ustępach poprzedzających 
odszkodowanie uzupełniające. 
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§ 8 

 
Odpowiedzialno ść za nienale Ŝyte wykonanie umowy 

 
1. Wykonawca moŜe naliczyć Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% 

wynagrodzenia określonego w § 6 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w udostępnieniu 
miejsca, w którym nastąpić ma realizacja przedmiotu umowy, skutkiem  czego 
Wykonawcy grozi niedotrzymanie terminów umownych określonych w § 2. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za nienaleŜyte wykonanie 
umowy i wynikłą stąd szkodę, takŜe w przypadku, gdy zostały one wyrządzone przez 
osoby działające w imieniu Wykonawcy oraz którymi się posługuje przy wykonywaniu 
prac objętych niniejszą umową. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w 
wyniku uszkodzenia bądź pogorszenia stanu przedmiotu niniejszej umowy. 

 
 
 
 
 

§ 9 
Przepisy ko ńcowe 

 
1. Strony umowy zobowiązują się do poinformowania na piśmie o zmianach związanych  

z realizacją spektaklu nie później niŜ w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia imprezy. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby  Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waŜności wymagają formy pisemnej pod 

rygorem niewaŜności i mogą być dokonane w granicach określonych zapisem art.144 
ust.1 ustawy Pzp. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

6. Integralną część umowy stanowią: 
      załącznik nr 1: szczegółowy zakres  przedmiotu umowy. 
      załącznik nr 2: projekt widowni. 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


