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Zał. Nr 3 do SWZ 
Znak sprawy: 2/ZP/AT/2021 

 
Wzór umowy 

 
UMOWA Nr …../2021 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………….. w Katowicach pomiędzy: 
 
Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego 40-084 Katowice, ul. Sokolska 2,  
zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK F/4/99, NIP 634-013-76-69 zwaną w treści 
Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
Adama Wesołowskiego- Dyrektora 
 
a  
 
…………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez: 
……………………. 
  
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną” 
 
o następującej treści: 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne  
w trybie podstawowym nr 2/ZP/AT/2021 na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa instrumentu :……………… marki …… model ……. szt…… 

(„Przedmiot umowy”) . 
2. Dostarczony instrument musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem 

ekspozycji. 
 

§ 2 
Termin dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego w terminie do dnia …………, a także udzielić gwarancji w zakresie bezpieczeństwa 
dostawy, poprzez takie zabezpieczenie Przedmiotu umowy, aby w trakcie transportu nie uległ on 
uszkodzeniu. Dzień i godzina dostawy zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego 
wskazanym w § 6 Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2. W dniu dostawy Zamawiający dokona komisyjnego odbioru Przedmiotu umowy i potwierdzi to 
podpisanym protokołem odbioru. 

3. Za dzień wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  
W razie odmowy podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę Zamawiający może dokonać 
takiej czynności jednostronnie ze wskazaniem na dokumencie protokołu odbioru przyczyn braku 
podpisu Wykonawcy, przy czym tak sporządzony i podpisany protokół ma moc tożsamą 
z dokumentem podpisanym przez obie Strony Umowy. 

4. Własność Przedmiotu umowy opisanego w Umowie przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on 
zgodny z Umową, w tym jeżeli nie będzie spełniał oczekiwań Zamawiającego pod względem 
brzmieniowym i intonacyjnym, a także w przypadku stwierdzenia innych wad i usterek w     
Przedmiocie umowy. W takim przypadku Zamawiający odmówi przyjęcia Przedmiotu umowy i 
dokonania jego odbioru poprzez odnotowanie tej okoliczności w protokole odbioru. Wykonawca 
zobowiązany jest w takim przypadku do usunięcia opisanego w protokole odbioru stanu 
niezgodności Przedmiotu umowy z Umową w terminie 14 dni roboczych od dnia sporządzenia 
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protokołu odbioru, przy czym stosuje się w tym przypadku odpowiednio postanowienia § 5 ust. 
3, 4 i 6 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest także do prawidłowego opakowania Przedmiotu umowy, a także 
do jego rozładunku w siedzibie Zamawiającego. W razie odmowy przyjęcia Przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu 
w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy, potwierdzonej protokołem odbioru, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………… zł brutto (słownie 
………………………………… /100 zł), w tym podatek VAT w kwocie …………………. zł. 

2. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu przetargo-
wym i wybraną przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ma charakter stały, nie ulegnie 
podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym cło, 
opłaty, koszty opakowania, transportu i wniesienia instrumentu. Wynagrodzenie zaspokaja 
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
5. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku1 

uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT/rachunku2. 
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
wynikających z Umowy lub jej części, na rzecz osób trzecich.  

8. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, 
obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: sekretariat@filharmonia-slaska.eu. 

 
§ 4 

Prawa i obowiązki stron umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot umowy na okres …… miesięcy, licząc 

od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.  
3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad Przedmiotu umowy (podczas jego 

eksploatacji) w okresie gwarancji /rękojmi obowiązany jest do złożenia Wykonawcy stosownej 
reklamacji.  

4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji /rękojmi wad 
i usterek Przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.   

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę okres gwarancji / rękojmi ulega 
przedłużeniu odpowiednio:  
a) w przypadku naprawy instrumentu: o okres wykonywania naprawy;  
b) w przypadku dokonania wymiany: rozpoczyna bieg na nowo od dnia dostarczenia 

wymienionego instrumentu.  
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto Przedmiotu umowy za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie 
będzie trwało dłużej niż 7 dni to Zamawiający począwszy od dnia kolejnego będzie mógł naliczać 

 
1  niepotrzebne usunąć  
2  niepotrzebne usunąć 
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w stosunku do Wykonawcy karę umowną w wysokości 8 % wartości brutto Przedmiotu umowy za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy.  

2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy, opisane powyżej w ust. 1, będzie trwało 
dłużej niż 14 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
3 % wartości brutto Przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, przy czym jeżeli opóźnienie to będzie trwało dłużej 
niż 7 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca oraz odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
50 % wartości brutto Umowy. 

5. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 
naprawienia przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość kary, na zasadach ogólnych.  

6. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 
w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

7. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma 
prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

§ 6 
Przedstawiciele stron 

W zakresie realizacji Przedmiotu umowy, przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw 
związanych z przyjęciem Przedmiotu umowy i podpisaniem protokołu odbioru jest ………………… . 

 
§7 

Zmiany treści umowy 
1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy 
pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia 
terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją takie 
zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane 
oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem 
Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go 
przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki, wojna, decyzje rządowe uniemożliwiające 
wykonanie Umowy w terminie, itp.) .  

3. Wykonawca powołując się na zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy 
w terminie, zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność.  

 
§ 8 

W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. 
 

§ 9 
Przetwarzanie danych osobowych 

Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony 
zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej 
inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi. 
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§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa podlega prawu polskiemu.  
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019).  

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się załatwić w drodze 
mediacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne wynikłe z realizacji 
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich zatwierdzeniu przez 
obie Strony pod rygorem nieważności. 

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

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


