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UMOWA NA DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH  

dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie  
NR  ……………… 

zawarta w Zambrowie dnia ………r. 
 
 

pomiędzy: 
Państwową Szkołą Muzyczną I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, z siedzibą przy Al. Wojska 
Polskiego 4, 18-300 Zambrów 
NIP: 7231184995 
REGON:001403088 
 
zwanym w dalszej treści „Zamawiającym” - reprezentowanym przez: 
Krzysztofa Witkowskiego – Dyrektora 
 
a 
 
…………… (nazwa Wykonawcy) z siedzibą przy …………………( adres Wykonawcy) 
NIP: ………………… 
REGON: ……………. 
KRS: ………………… 
zwaną w dalszej treści „Wykonawcą”- reprezentowanym przez: 
- ………………………………………………………………… 
 
przy solidarnej odpowiedzialności Partnerów Konsorcjum* niżej wymienionych: 
a) ...............................................................................................................................................  

NIP: ………………….…. 
REGON: ………….……. 
KRS: ................................   

b) ............................................................................................................................................... 
NIP: ...........…………….. 
REGON: ……….……… 
KRS: ..............................   

(*) dotyczy Konsorcjum 
 
 
Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) zgodnie z jej 

art. 4 pkt. 8.   
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§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca zakup i dostawę a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego instrumenty muzyczne, tj. zestaw kotłów orkiestrowych 
2. Umowa jest realizowana w ramach Projektu pn.: Wzrost dostępności do infrastruktury 

kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. 
Lutosławskiego w Zambrowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Nr Projektu 
POIS.08.01.00-00-0025/17. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
a) zakup i dostawę instrumentów zgodnie z ofertą Wykonawcy - Formularz oferty - załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy; Zaproszeniem oraz niniejszą Umową; 
b) dostawę własnym transportem wraz z rozładunkiem ze środka transportu oraz wniesieniem 

i rozpakowaniem instrumentów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt, ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy, strojenie z intonacją instrumentu po wniesieniu i 
ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją raz w 
ciągu 12 miesięcy w okresie gwarancyjnym; 

c) dostarczone instrumenty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane i nie 
będące przedmiotem ekspozycji. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone instrumenty:  
a) są i w chwili dostarczenia będą wolne od wad prawnych i fizycznych oraz wolne od 

roszczeń osób trzecich; 
b) będą tymi samymi instrumentami i w tym samym stanie, które zostały przedstawione 

Zamawiającemu w toku postępowania. 
5. Strony postanawiają, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzi prawo 

własności instrumentów, a za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie załadunku, 
wyładunku, wniesienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, aż do czasu jego 
ostatecznego przekazania i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego instrumentów 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

7. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego o problemach 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza że,  
a) na etapie przygotowania oferty określając wynagrodzenie ryczałtowe dokładnie 

przeanalizował Opis Przedmiotu zamówienia i wszystkie inne załączniki do Zaproszenia,  
b) w cenie zawarł wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie niezbędne opłaty, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia 
(od ryzyka utraty lub uszkodzenia) do chwili odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie 
Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy;  

c) jest uprawniony do sprzedaży i dostawy instrumentów będących przedmiotem niniejszej 
Umowy,  

d) przedmiotem dostawy są instrumenty sprawne, nieużywane, fabrycznie nowe, wolny od 
wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie są przedmiotem zastawu oraz nie są 
obciążone prawami osób trzecich, posiadające stosowny pakiet usług gwarancyjnych, 
gotowe do pracy o parametrach techniczno-eksploatacyjnych zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia wskazanym w Zaproszeniu, kompletne, posiadające pełen zestaw 
przewidzianych przez producenta dokumentacji technicznych i instrukcji obsługi,  
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e) Wykonawca oświadcza, że nie zawierał umów i nie pozostaje w stosunkach prawnych, 
które mogą skutkować obciążeniem przedmiotu zamówienia w przyszłości,  

f) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy,  

g) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w 
przedmiocie umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi i 
gwarancji,  

h) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z należytą starannością z dokumentami 
dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia i 
nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń,  

i) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i 
szczególnych warunków związanych z wykonaniem zadania i trudnościami, jakie mogą 
wynikać z charakterystyki tego zadania,  

j) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał należytej wyceny zakupu i dostawy. Wykonawca oświadcza, że wszystkie 
wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.  

 
 

§ 2  Termin realizacji umowy 
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia …………………. ( 14 dni 

od dnia podpisania umowy) 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się podpisanie przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu zdawczo – odbiorczego instrumentów wchodzących w 
skład przedmiotu umowy.  

 

§ 3 Warunki odbioru  
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym (wcześniej uzgodnionym z 

Zamawiającym) terminie dostawy ze wskazaniem dnia i godziny dostawy, pisemnie albo  e-
mailowo, na adres Zamawiającego.  

2. Wykonawca gwarantuje i ponosi ryzyko bezpieczeństwa dostawy, poprzez zapewnienie 
zabezpieczeń uniemożliwiających uszkodzenie lub zniszczenie instrumentu w trakcie 
pakowania, załadunku, przewozu, rozładunku, wniesienia i rozpakowania.  

3. Miejscem dostawy oraz miejscem odbioru instrumentów jest siedziba Zamawiającego oraz 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

4. Strony dokonają protokolarnego odbioru ilościowego i jakościowego instrumentów. Z chwilą 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  dostawę uznaje się za dokonaną.  

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu dostarczenia instrumentów dokumenty gwarancyjne, 
instrukcję obsługi, jeśli wymaga tego specyfika przedmiotu oraz inne dokumenty niezbędne do 
prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone 
w języku polskim. Otrzymanie dokumentów zostanie potwierdzone w postaci protokołu o którym 
mowa w § 2 ust.2.  

6. Do czasu przekazania przedmiotu zamówienia, tj. protokolarnego odbioru przez przedstawiciela 
Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jego 
uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.  

7. Odbioru przedmiotu umowy dokonają uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego, specjalnie 
powołani do wyboru zamawianych ilości egzemplarzy spośród instrumentów przedstawionych 
do wyboru na miejscu wydania przedmiotu umowy i odebrania protokołem zdawczo-
odbiorczym.  

8. Dostawa instrumentów, wniesienie oraz strojenie z intonacją instrumentów po ich wniesieniu i 
ustawieniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, , dostarczenie dokumentów, o których 
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mowa w § 3 ust. 5 oraz podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo – odbiorczego, będą 
potwierdzeniem prawidłowo wykonanego zakupu i dostawy instrumentów i będą stanowiły 
podstawę wystawienia faktury.  

9. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku:  
a) stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych dostarczonego przedmiotu 

zamówienia; 
b) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż którykolwiek z instrumentów przedstawionych do 

odbioru nie spełnia wymagań określonych w pkt. 5.2 IDW lub będzie miał widoczne wady. 
c) stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy parametrami technicznymi 

dostarczonego przedmiotu zamówienia, a przedstawionymi w ofercie; 
d) braku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust. 5;stwierdzenia 

przez Zamawiającego, iż wybrane instrumenty posiadają wady fizyczne lub prawne 
uniemożliwiające lub utrudniające jego użycie 

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

11. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za koszty poniesione w związku z dostarczeniem 
towaru wolnego od wad.  

12. Po usunięciu przez Wykonawcę wad instrumentu Strony ponownie przystąpią do czynności 
odbiorowych. Postanowienia § 3 ust. 1- 12 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dostarczony przedmiot umowy w jakikolwiek sposób odbiega 
od parametrów wymaganych w Zaporoszeniu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi 
wymienić i dostarczyć dany instrument na spełniający wymagania Zamawiającego w ramach 
wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie przedmiotu Umowy. Uprawnienie to przysługuje 
Zamawiającemu również po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, w razie 
ujawnienia tego faktu w okresie gwarancji lub rękojmi. Dostawa instrumentów w miejsce 
zwróconych zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty 
powiadomienia o zaistnieniu takiej sytuacji, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastosowaniem 
postanowień § 2 niniejszej umowy.  
 

§ 4 Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają 

wynagrodzenie w wysokości :………………….zł brutto 
(słownie:……………………………………...zł brutto).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego § Umowy jest zgodne z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę i wybraną przez Zamawiającego w postępowaniu. Wynagrodzenie ma charakter 
stały, nie ulega podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym również koszty transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia, pakowania, 
rozpakowywania i strojenia a także koszty związane z realizacją gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na instrumenty, włącznie z kosztami napraw lub wymiany 
instrumentów, autoryzowanego serwisu, przygotowania do transportu i transportu instrumentów 
muzycznych w ramach udzielonej gwarancji. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokół 
zdawczo - odbiorczy potwierdzający wykonanie dostawy, zgodnie z Przedmiotem umowy, o 
którym mowa w § 1 niniejszej umowy.  
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz koszty usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze 
oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby 
upoważnionej do jej otrzymania.  

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  

7. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
dokonanie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.  

8. Z tytułu opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy będą 
przysługiwać odsetki ustawowe.  

 
§ 5 Cesja praw 

1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji swoich praw i obowiązków 
wynikających z Umowy.  

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, 
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej 
umowy (art.509 k.c.).  

 

§ 6  Rękojmia za wady  
1. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady i usterki na przedmiot umowy. 
2. Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie usunięcie usterek i wad w okresie rękojmi.  
3. Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy.  
4. Okres rękojmi liczy się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego ( podpisaniu 

protokołu zdawczo – odbiorczego) prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy.  
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi we 

wskazanym terminie Zamawiający zleci ich usunięcie innemu wykonawcy, a kosztami obciąży 
Wykonawcę.  

 
 

§ 7 Gwarancja 
1. Ponad obowiązki wynikające z rękojmi Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na instrument 

na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.  
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy szczegółowymi postanowieniami karty gwarancyjnej 

instrumentu lub deklaracjami producenta a niniejszą umową pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej umowy.  

3. Bieg terminu gwarancji instrumentu rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń, potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo – 
odbiorczego.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady niezależnie od roszczeń 
wynikających z gwarancji. 

5. Z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady instrumentu ujawnione w czasie trwania 
gwarancji. Wszelkie koszty związane z reklamacją i naprawami gwarancyjnymi w okresie 
gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę (w tym koszty transportu, załadunku i 
rozładunku instrumentu w przypadku takiej konieczności).  

6. Czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji wymieniony w ust. 1 niniejszego 
paragrafu o okres wykonywania naprawy, a w przypadku dokonania wymiany instrumentu – o 
okres gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres czasu trwania naprawy/ napraw 
gwarancyjnych rozumiany jako czas przerwy w eksploatacji przedmiotu dostawy. 
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7. Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywać się będą przez Wykonawcę lub przez inny 
autoryzowany przez producenta danej marki serwis gwarancyjny.  

8. Zgłoszenie awarii, usterki bądź wad instrumentu następować będzie telefonicznie, faksem lub 
e-mailem w dniach od poniedziałku do piątku. Czas zgłoszenia ustala się w momencie 
wykonania telefonu, przesłania faksu lub e-maila przez zamawiającego pod nr tel. Wykonawcy 
tel ……………………………………; fax: ………………………; e-mail 
………………………………….. Wykonawca może udostępnić numery telefonów, faksów , 
adresy e-mail, ( inne niż podane powyżej) pod którymi można będzie zgłaszać wady przedmiotu 
dostawy. 

9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterki w okresie gwarancji Wykonawca w ramach gwarancji 
zobowiązany jest – do ich usunięcia poprzez naprawę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
złożenia reklamacji przez Zamawiającego lub dostarczenie nowego instrumentu wolnego od 
wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

10. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż 
proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy.  

11. Termin naprawy lub wymiany będzie zachowany pod warunkiem zwrotu naprawianego/ 
naprawianych lub dostarczenia wymienionego/wymienionych instrumentu/instrumentów 
Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 9.  

12. W przypadku niewykonania naprawy lub ponownego wystąpienia awarii, wady lub usterki tego 
samego typu po wykonaniu trzech takich napraw, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
danego instrumentu na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od zaistnienia 
okoliczności powodujących te wymianę. Na wymieniony instrument okres gwarancji zaczyna 
bieg od dnia dostarczenia do Zamawiającego.  

13. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobligowany :  
- do usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,  
- jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych 
części zapasowych lub też po wykonaniu trzech takich napraw Wykonawca zapewni dostawę i 
wymianę danego instrumentu na nowy, wolny od wad.  

14. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta 
instrumentów, włącznie z korektami intonacyjnymi i regulacją mechaniki. W ramach serwisu 
Wykonawca będzie dokonywał przeglądów serwisowych, raz do roku na wezwanie 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów w okresie gwarancyjnym zostanie 
dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji.  

15. Jeżeli w okresie gwarancji wymagane będzie wykonanie czynności serwisowych instrumentu, to 
czynności te Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie. 
Czynności serwisowe będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Jeśli czynności 
serwisowe z uzasadnionych względów powinny być wykonywane w siedzibie Wykonawcy, to 
koszt niezbędnej translokacji instrumentu pokrywa Wykonawca. 

16. W przypadku realizacji naprawy, wymiany przeglądu lub innych czynności w ramach gwarancji, 
których realizacja nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni 
przygotowanie instrumentu do transportu oraz transport z i do siedziby Zamawiającego na 
własne ryzyko i w ramach wynagrodzenia przewidzianego za realizację niniejszej umowy.  

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

18. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1 w w/w 
terminach, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady profesjonalnemu 
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności wykonania wyroku 
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sądowego w tym zakresie i bez konieczności kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwań 
w tym zakresie. 

19. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili 
dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich 
powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, ze wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
 
 

§ 8 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 

przypadkach i w wysokości:  
a) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia karę w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 , za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana realizacja 
przedmiotu zamówienia ,o której mowa w § 2 ust.1,  

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 25% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,  

c) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy tj. w przypadku kiedy Wykonawca nie 
spełni któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 1 lub § 3 niniejszej umowy – karę w 
wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 – za każde naruszenie 
zapisu,  

d) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych i zgłoszonych przez 
Zamawiającego w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

e) z tytułu opóźnienia w wykonaniu zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.  

f) z tytułu niewykonania zobowiązań określonych w § 7 ust. 9 lub 10 w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,  

g) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 ,  

h) w przypadku opóźniania się z dostarczeniem przedmiotu umowy w ilości powyżej 14 dni od 
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 z zachowaniem prawa do 
zastosowania kar umownych, o których mowa w pkt 1 powyżej.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Kary są naliczane odrębnie z każdego z wymienionych powyżej tytułów .  
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron może odstąpić od dochodzenia 

należnych kar.  
6. Za zwłokę Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
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§ 9 Nadzór 
1. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową 

realizację i nadzór niniejszej Umowy, z którym Zamawiający będzie się kontaktował 
bezpośrednio.  

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie: Pan/Pani…………….. tel. .. fax: ......................... 
adres e-mailowy: ..............................................  

3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie: Pan/Pani ………………., nr tel. ……………. 
wew. ……., adres e-mailowy …………… , fax: …………………  

 
 

§ 10 Zmiana umowy  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadkach, gdy:  
a) nastąpi zmiana sposobu lub zakresu wykonania umowy, w tym także rezygnacja z części 

zamówienia 
b) nastąpi rozszerzenie lub ograniczenie obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy 
c) zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;  

d) w przypadku wystąpienia :siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego. „Siła wyższa” 
oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, 
którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 

e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia,  

f) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie 
przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu umowy,  

g) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie 
wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych 
warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert,  

h) Strony dopuszczają możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie sposobu realizacji 
przedmiotu umowy, mając na względzie jego usprawnienie, dla wypełnienia zamiaru stron 
niniejszej umowy,  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony .  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 
§ 11  Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę. 



 

Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie 

9 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie dotrzymania warunków opisanych 
w § 6 i 7 Umowy 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od niniejszej umowy bez 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w przypadku opóźniania się z realizacją przedmiotu umowy 
w ilości 30 dni od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.  

5. Odstąpienie od umowy nie ogranicza i nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych określonych w umowie oraz odszkodowań.  

6. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie 
Zamawiającego pod rygorem nieważności tego oświadczenia.  

 

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  
3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się przede 

wszystkim załatwić w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągniecia porozumienia, sprawy 
sporne wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  

 
§ 13 Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy- Formularz 1 do Zaproszenia Oferta 
2. Załącznik nr 2 – Parametry instrumentu będącego przedmiotem umowy ( opis przedmiotu 

zamówienia wskazany w Zaproszeniu) 

 

 
 
W Y K O N A W C A :       Z A M A W I A J A C Y :  


