
Zal 1 do IDW 

 

 

Istotne Postanowienia Umowy 

 
 

UMOWA Nr .................. 
 
zawarta w dniu ....09.2009 roku we Wrocławiu w  wyniku wyboru oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania o cenę na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z zm. Dz.U. z 2008r, 
Nr 171, poz. 1058) pomiędzy 
 

Operą Wrocławską 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, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
1. Zastępcę dyrektora- Janusza Słoniowskiego 
2. Pełnomocnika Dyrektora ds. Finansowych- Gł. Księgowego- Kazimierza 

Zalewskiego 
a 

................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
1............................................... 
2............................................... 
 

§1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 
dostosowania mostu horyzontowo – kontrowego do potrzeb spektaklu 
„Opowieści Hoffmana” w budynku Zamawiającego. 

2. Usługa obejmuje swym zakresem wszystkie  czynności opisane w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

 
                                                    §2 

 
1. Rozpoczęcie prac ustalone zostało na dzień 9.XI.2009 a zakończenie na dzień 

11.XI.2009 
 

  §3 
 

1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe za określoną w §1 umowy i załączniku Nr 2 do 
IDW usługę Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy kwotę ................... zł             
( słownie: ....................... złotych) netto plus nalezny podatek VAT 
............% co stanowi kwotę :................... zł       ( słownie: 
...............................złotych), wartość  brutto : ......................zł ( słownie: 
...................................... złotych) ustaloną wg ceny podanej w Ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 



2. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1 obejmuje pełen koszt usługi, w tym 
zawiera wartość: materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania 
zamówienia, wartość robocizny, koszty transportu. 

3. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru robót 
stwierdzającego wykonanie zamówienia z naleŜytą starannością, w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia.  

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i upowaŜnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu. NIP 
Zamawiającego: 896-000-55-26. 

 
§4 
 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego, uprawnioną do kontaktów z 
Wykonawcą w zakresie wykonywania zamówienia jest: Główny Energetyk: 
Pan Ireneusz Esz tel 507-088-998 

2. Osobą reprezentującą Wykonawcę, uprawnioną do kontaktów z 
Zamawiającym  w zakresie wykonywania zamówienia jest: 
.....................tel:.................... 

 
 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na: 
a) dostarczone i zamontowane urządzenia na okres  12 miesięcy,  liczony od 

dnia  odbioru,  
b) wykonaną instalację na okres  24 miesięcy, liczony od dnia  odbioru, 

2. W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia w ciągu 
2 godzin od momentu powiadomienia (telefonicznego i potwierdzonego  
pisemnie) i usunie je niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni. 

 
§ 6 

 
1. Podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

2. Wykonawca zapewni  urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji umowy 
oraz zapewni bezpieczeństwo publiczne. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w 
majątku Zamawiającego przez  personel Wykonawcy, wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, bhp i innych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7 
 

1. Strony zgodnie ustalają , Ŝe z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania przedmiotu umowy naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i 
w następujących przypadkach: 
1) 20 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie 

od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego; 
2) 0,3 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1  umowy, za kaŜdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji terminu wykonania zamówienia; 
3) 0,3 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kaŜdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
objętym gwarancją, licząc od ustalonego przez Strony terminu na 
usunięcie wad. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wartości 
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w 
art.145 ust.1 ustawy Pzp. Odstąpienie powyŜsze nie nakłada na 
Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 3. 

5. ZastrzeŜenie kar umownych, określonych w ust.1 i 2 nie wyłącza prawa 
dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych, odszkodowania 
uzupełniającego  przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 
 

§ 8 

1. Wykonawca zapewnił Zamawiającemu zabezpieczenie naleŜytego wykonania  
umowy w formie: .........................................w kwocie: ..................... zł 
(słownie: ..........................................................) co stanowi 10 % ceny 
całkowitej ( brutto) podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy do pokrycia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, a takŜe roszczeń z tytułu gwarancji jakości 
która wynosi 24 miesiące na oferowane usługi stanowiące przedmiot umowy.  

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy ma być ustanowione na  okres 
realizacji umowy i okres gwarancji jakości która wynosi 24 miesiące. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie podzielone w 
następujących proporcjach: 

a) 70 % na okres realizacji umowy 

b) 30 % na okres 24 miesięcy gwarancji na wykonaną instalację 

5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 
30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na okres gwarancji zostanie 
zwolnione w terminie 15 dni od zakończenia bezusterkowego odbioru 
pogwarancyjnego 

 
§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 



 
§ 10 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności i nie mogą wykraczać poza zakres art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
 

§ 11 
 

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


