
UMOWA NR  …./2018 
 

zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy  

Wieluńskim Domem Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5,  

NIP: 8321042242 REGON: 000281625, reprezentowanym przez Dyrektora – Elżbietę Kalińską 
  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………...... 

reprezentowaną przez……………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy 

Wykonawcą,……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (podstawa prawna art. 4 ust 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015r., Dz. 

U. z 2015r. poz. 2164), 

 została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i uruchomienie fortepianu, zwanego dalej 

Sprzętem. Szczegółowy wykaz minimalnych parametrów jakościowych, jakie ma spełniać 

fortepian zakupiony w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego z dnia …………... 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony do siedziby Zamawiającego sprzęt będzie fabrycznie 

nowy oraz dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że zamówienie zrealizowane zostanie w terminie 14 dni od dnia 

podpisania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt pod adres Kino Teatru Syrena z siedzibą w 

Wieluniu przy ul. Narutowicza 2. Dokładną lokalizację pomieszczenia, w którym nastąpi montaż 

Sprzętu wskaże osoba, o której mowa w ust. 3. 

3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą w toku realizacji umowy są: 

a) po stronie Wykonawcy……………………………………….. 

b) po stronie Zamawiającego…………………………………….. 

4. Zmiany osób, o których mowa w ust. 3 nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu § 7 pkt 

4 i nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie. 

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z najwyższą starannością, wymaganą od 

profesjonalisty.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z określonymi w zapytaniu 

ofertowym wymogami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu pod wskazany przez Zamawiającego adres 

dostawy, wniesienia Sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz do montażu i 

pierwszego uruchomienia obejmującego w szczególności strojenie instrumentu oraz szkolenie 

wskazanych przez Zamawiającego osób. 

4. Wraz ze Sprzętem Zamawiającemu dostarczone zostaną:  

a) oryginał faktury 

b) protokół odbioru 



c) kompletna instrukcja obsługi w języku polskim 

d) karta gwarancyjna 

5. Jeżeli w ciągu 90 dni od daty podpisania protokołu odbioru zostaną ujawnione istotne wady 

Sprzętu, Zamawiający ma prawo do żądania niezwłocznej wymiany Sprzętu na nowy, wolny od 

wad. 

§ 4 
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres ……. miesięcy od 

daty dostarczenia Sprzętu.  
2. Gwarancja obejmuje usunięcie wszelkich wad i usterek Sprzętu wywołanych przez jakiekolwiek 

czynniki inne niż umyślne zniszczenie lub rażące niedbalstwo Zamawiającego, w tym powstałe z 

przyczyn tkwiących w Sprzęcie bądź jego częściach, jak również wynikające z niewłaściwego 

montażu Sprzętu. 
3. W okresie trwania gwarancji Zamawiający ma prawo żądać według własnego uznania: 

a) naprawy Sprzętu w wyznaczonym terminie  
b) wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad 
c) obniżenia ceny o kwotę odpowiadającą utracie wartości Sprzętu wobec 

stwierdzonych wad/niezgodności z umową 

 
4. W celu wykonania uprawnień wskazanych w ust. 3 powyżej – Zamawiający może wskazać 

Wykonawcy termin, w którym roszczenie ma zostać wykonane.  
5. W przypadku stwierdzenia wad i ich nieusunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 90 dni od dnia 

upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do usunięcia wad. 
6. Wykonawca zobowiązuje się - w razie dokonywania niezbędnych napraw Sprzętu - do 

dostarczenia Zamawiającemu na swój koszt Sprzętu zastępczego.  
7. Wszelkie naprawy wykonywane są na koszt Wykonawcy. Odbiór i zwrot Sprzętu (w tym 

ponowny montaż i strojenie) następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
8. Realizacja uprawnień wynikających z gwarancji nie ogranicza w żaden sposób prawa 

Zamawiającego do korzystania z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.  
 

§5 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi na warunkach 

obowiązujących w sprzedaży konsumenckiej, jeśli dostarczony przez niego Sprzęt ma wady, jest 

niezgodny z wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym albo jest w inny sposób niezgodny 

z umową.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również w razie nieprawidłowego 

montażu lub uruchomienia Sprzętu. W razie wadliwego montażu bądź uruchomienia Sprzętu, 

Zamawiający może żądać od Sprzedawcy demontażu bądź ponownego uruchomienia rzeczy, a w 

razie niewykonania tego obowiązku – wykonać demontaż bądź ponowne uruchomienie na koszt 

Wykonawcy.  
3. Jeżeli wada fizyczna stwierdzona zostanie przed upływem roku od dnia dostarczenia Sprzętu 

domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili przejścia niebezpieczeństwa na 

Zamawiającego. Przepisu art. 563 § 1 k.c. nie stosuje się.  
4. W razie stwierdzenia istnienia wady fizycznej, Zamawiający może złożyć oświadczenie o 

obniżeniu ceny albo od umowy odstąpić, chyba że bez zbędnych niedogodności i w rozsądnym 

terminie Wykonawca wedle swobodnego uznania Zamawiającego wadę usunie lub wymieni 

Sprzęt na nowy oraz dokona montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu. Wymiana nastąpi na 

koszt Wykonawcy, który zapewni odpowiedni dla Sprzętu transport.  
5. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o 

obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkował 

się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że Wykonawca żądanie to uznał za uzasadnione.  
6. Niezależnie od roszczeń wynikających z rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający może domagać 

się naprawienia szkody według przepisów prawa cywilnego o obowiązku naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych. 



 

§6 
1. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, wynikająca ze złożonej uprzednio oferty wynosi 

brutto:…………………………….(słownie……………). Cena brutto określona w ust. 1 jest ceną 

ryczałtową, co oznacza, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie na konto 

Wykonawcy ………………………………………………………., po wykonaniu umowy. 

Płatność nastąpi w drodze przelewu w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§7 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z 

zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,  

w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

a. zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może 

powodować pogorszenia parametrów technicznych Sprzętu, 

b. wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, na wniosek 

Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy, 

c. wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, na wniosek 

Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i  

w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych,  

tj. niezależnych od Wykonawcy, 

d. zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy, 

e. w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, 

wymaga to  jednak zgody obu Stron umowy, 

f. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak 

zgody obu Stron umowy, 

g. w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości 

przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


