
 

 
 

Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Wzór umowy* 

 

Umowa nr __________________ 

 

na dostawę referencyjnego systemu odsłuchowego w systemie 5.1*  

na dostawę zestawów kolumn głośnikowych do odsłuchu stereo* 

na modernizację systemu elektroakustycznego Sali Kameralnej*  

 
* w zależności na którą Część Przedmiotu zamówienia umowa jest zawierana  

 

 

Zawarta w dniu _______________ 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Filharmonią Narodową w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji 

Kultury pod numerem RIK 5/92, NIP 5250009743, reprezentowaną przez Dyrektora – Wojciecha Nowaka, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

_____________________________________________________ z siedzibą w 

___________________________, adres: ______________________, zarejestrowaną w 

_________________________, pod numerem KRS ________, posiadającą NIP _____ i REGON ______, 

reprezentowaną przez _______________________, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

___________________________________ prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

_____________________________, adres stałego miejsca wykonywania działalności: 

___________________________, NIP _____ i REGON ______, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający przeprowadził, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej zwanej „p.z.p.”), postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa referencyjnych systemów głośnikowych”, 

ZP/01/04/2021; 

2. Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, została uznana przez Zamawiającego za 

najkorzystniejszą w Postępowaniu; 

 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę (dalej zwaną „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 



 

 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ____________________________, zwana dalej łącznie „Przedmiotem 

Dostawy”, zgodnie z: 

1.1. Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

1.2. Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące Przedmiotu Dostawy, określone są w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest w szczególności do:  

3.1. dostawy Przedmiotu Dostawy w zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 

zwanej „SWZ”), w tym w Opisie przedmiotu zamówienia; 

3.2. wdrożenia Przedmiotu Dostawy, tj. dokonania jego montażu, uruchomienia, konfiguracji, strojenia, 

integracji z istniejącymi systemami i sprzętem u Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia 

(dotyczy tylko części 3 Przedmiotu zamówienia); 

- zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”. 

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Dostawy, dostarczony w ramach Umowy: 

4.1. spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania określone przepisami prawa; 

4.2. jest fabrycznie nowy oraz nieużywany; 

4.3. przeznaczony jest przez producentów do sprzedaży na terenie Polski, pochodzi z działających  

w Polsce oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów, zapewniających w szczególności 

realizację uprawnień wynikających z gwarancji; 

4.4. nie narusza praw osób trzecich. 

5. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia do transportu na własny koszt Przedmiotu Dostawy do miejsca docelowego wraz z 

wniesieniem i ustawieniem w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. 

6. Wykonawca dostarczy z chwilą dostawy Przedmiotu Dostawy instrukcje obsługi, dokument gwarancji 

(zawierający numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji), certyfikat bezpieczeństwa (CE) zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dokumenty wymagane w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że: 

7.1. jest uprawniony do sprzedaży Przedmiotu Dostawy na zasadach i warunkach określonych w Umowie, 

7.2. posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu należytej staranności 

określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokumenty określające producenta, legalność, jakość wykonania, 

standard oraz zgodność z obowiązującymi normami.  

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

Przedmiotu Umowy.  

11. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli i podwykonawców zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy, 

jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Dostawy. 

12. Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.  



 

 
 

 

§ 2  

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dostawy w terminie: ____________ dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Dostawa, zainstalowanie i wdrożenie Przedmiotu Dostawy będzie realizowane w dni robocze,  

w godzinach od 8:00 do 16:00. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

3. Szczegóły dostarczenia Przedmiotu Dostawy i wykonania pozostałych czynności objętych Przedmiotem 

Umowy w ramach terminu, o którym mowa w ust. 1, zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i 

Wykonawcę w drodze korespondencji kierowanej na adresy określone w § 9 Umowy. 

4. Za termin dostawy uznaje się dzień dostarczenia Przedmiotu Dostawy, wdrożenia, zainstalowania  

i skonfigurowania wszystkich jego elementów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, potwierdzone 

podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy (dalej zwanym „protokołem odbioru”). 

 

§ 3 

Gwarancja jakości i rękojmia  

 

1. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Dostawy, został zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta 

i objęty jest gwarancją producenta przez zapewnienie gwarancji producenta obowiązującej na okres 

wskazany w Ofercie Wykonawcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Zamawiający w okresie gwarancji zgłasza wady Przedmiotu Dostawy do Wykonawcy. Czas naprawy 

Przedmiotu Dostawy w ramach gwarancji wynosi 14 dni roboczych (licząc od chwili przesłania przez 

Zamawiającego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres …………………). 

3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Dostawy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, 

pierwszej jakości (klasy) i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Przez stwierdzenie 

„fabrycznie nowy” należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie (opakowanie musi być 

nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).  

4. Dokument gwarancji producenta, zawierający numer seryjny, termin i warunki ważność gwarancji, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie dostawy. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności, związanych 

z ewentualną wymianą wadliwego elementu Przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i 

dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego. 

6. Od dnia podpisania protokołu odbioru, Wykonawca udziela na rzecz Zamawiającego rękojmi na Przedmiot 

Dostawy na okres 24 miesięcy.  

 

§ 4  

Obowiązki Wykonawcy. Podwykonawstwo  

 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne Przedmiotu Dostawy.  

2. Przez „wadę fizyczną” Przedmiotu Dostawy należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność  

z Opisem przedmiotu zamówienia. 



 

 
 

3. Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Umowy,  

z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Umowy, Strony przystąpią do czynności odbioru.  

4. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność Przedmiotu Dostawy pod względem 

ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy oraz przeprowadzi testy techniczno-użytkowe mające na 

celu weryfikację dokonanego wdrożenia oraz zainstalowania i skonfigurowania wszystkich jego 

elementów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz sprawdzenie zgodności oprogramowania, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 poniżej z udzieloną licencją.  

5. Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione  

w trakcie okresu rękojmi i gwarancji.  

6. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych przez Zamawiającego niezgodności Przedmiotu 

Dostawy pod względem ilości lub jakości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt Przedmiot Dostawy wolny od wad.  

7. Do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia 

sprzętu obciąża Wykonawcę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania lub 

zaniechania własne. 

9. Wykonawca:  

9.1. wykona Przedmiot Umowy samodzielnie*; 

9.2. powierzy podwykonawcom, których lista znajduje się w Załączniku nr 6 do Umowy, zwanych dalej 

„Podwykonawcami” część Przedmiotu Umowy wskazaną w wyżej wskazanym załączniku, na 

podstawie oddzielnej umowy, zwanej dalej „Umową o podwykonawstwo”*.  

10. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p. lub podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

11. Jeżeli Zamawiający uzna, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia Wykonawca 

zobowiązany jest – w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego – zastąpić tego 

podwykonawcę innym podwykonawcą, który wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, zgodnie z ust. 10 i 11 powyżej, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane na 

podstawie Umowy.  

 

§ 5  
Prawa własności intelektualnej 

 
1. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że oprogramowanie dostarczone w ramach Przedmiotu Umowy 

(„Oprogramowanie”) jest produktem wykonanym przez producenta, a tym samym nie narusza praw 



 

 
 

własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, ani żadnych innych praw osób 

trzecich. 

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na twierdzeniu, iż 

używane przez Zamawiającego Oprogramowanie nie jest wykonane przez producenta, Zamawiającemu 

przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo zrealizować według swojego wyboru 

(łącznie lub każde z osobna): 

2.1. prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kosztów, 

wynagrodzeń, odszkodowań, itp., 

2.2. żądania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% łącznej 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 

2.3. prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

3. Wykonawca zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy. W przypadku sporu, 

Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie niezbędne działania w celu rozwiązania takiego sporu łącznie 

z prowadzeniem postępowania sądowego, w szczególności zaś w przypadku wytoczenia Zamawiającemu 

przez osobę trzecią powództwa opartego na twierdzeniu opisanym w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę sądową oraz ponieść konsekwencje zapadłego wyroku 

sądowego. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, licencje na Oprogramowanie, o których mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia, udzielane są na czas nieograniczony na warunkach, w tym polach 

eksploatacji określonych przez producenta Oprogramowania dostępnych ________________________. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Oprogramowania.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie  

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

________________ zł (słownie: ________________ złotych) brutto („Wynagrodzenie”). Szczegółowa 

wycena zawarta jest w Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w 

tym także koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu Przedmiot Dostawy oraz 

wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług, jeśli jest należny.  

3. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca 

poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w 

stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania.  

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru i należyte wykonanie pozostałych 

zobowiązań objętych Przedmiotem Umowy.  

5. Płatność za Przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której Wykonawca 

załączy kopię protokołu odbioru. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 7 



 

 
 

Kary umowne i prawo odstąpienia 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,3% 

Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

1.2. zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Dostawy stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Dostawy albo 

w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,3% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,  

1.3. zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 – w wysokości 

0,01% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

1.4. odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20% Wynagrodzenia lub – w przypadku odstąpienia od części Umowy – w wysokości 20% 

wartości części Umowy objętej odstąpieniem.  

2. Strony ustalają niniejszym łączną maksymalną wysokość kar umownych należnych na podstawie niniejszej 

Umowy na rzecz Zamawiającego w wysokości 30% Wynagrodzenia.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.  

4. Zapłata kar umownych, o których mowa wyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto także w 

razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

5.1. gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni;  

5.2. gdy dostarczony Przedmiot Dostawy lub jego poszczególne elementy nie będą fabrycznie nowe lub 

posiadać będą innego rodzaju jakiekolwiek wady;  

5.3. gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez 

Wykonawcę, pomimo bezskutecznego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego co najmniej 7-

dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadku o którym mowa w ust. 5 pkt 5.1 – 5.3 powyżej, 

Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

7. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron,  

w mocy pozostają wszystkie jej postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego 

udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

§ 8  

Zmiany Umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:  

1.1. zmiany przepisów powszechnie obwiązującego prawa, w tym stawki podatku od towarów i usług, w 

zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 

1.2. zmiany postanowień Umowy w zakresie Przedmiotu Dostawy spowodowanych niedostępnością na 

rynku Przedmiotu Dostawy wskazanego w SWZ lub w Ofercie, spowodowaną zakończeniem jego 

produkcji lub wycofaniem go z produkcji lub braku jego dostępności na rynku europejskim, z przyczyn 



 

 
 

niezależnych od Wykonawcy, z tym że Wynagrodzenie wskazane w Umowie nie może ulec 

podwyższeniu; 

1.3. zmiany postanowień Umowy w zakresie Przedmiotu Dostawy przy zastosowaniu innego sprzętu ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany wymagań Zamawiającego; 

1.4. zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności nie leżące po stronie Wykonawcy, 

których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i celem; 

1.5. zmiany terminu realizacji Umowy spowodowane zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub 

będące jego skutkiem, w tym w szczególności z uwagi na: (i) wprowadzone zasady bezpieczeństwa 

(zarówno na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak i wewnętrznych regulacji 

Zamawiającego), (ii) niedostępność Przedmiotu Dostawy związaną z zaprzestaniem lub ograniczeniem 

produkcji lub dostaw, co wymaga jednak wykazania przez Wykonawcę, (iii) opóźnienia w dostawie 

Przedmiotu Dostawy nie leżące po stronie Wykonawcy, co wymaga jednak wykazania przez 

Wykonawcę.  

2. W przypadku zmiany Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.2. i 1.3. powyżej parametry techniczne Przedmiotu 

Dostawy są takie same lub lepsze od wskazanych w Umowie, warunki dostawy, warunki wykonywania 

świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian.  

3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 2% Wynagrodzenia, tj. ............................. zł (słownie:...........................................................) w 

formie ...................................................  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przy 

czym: 

2.1. 70% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu 

Umowy i zostaje zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze Przedmiotu Umowy, 

2.2. 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości i 

zostaje zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, zależnie który z tych 

terminów przypadnie później 

- o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

3. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy lub przedłużenia okresu rękojmi lub gwarancji 

jakości zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone. 

4. Jeśli zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo w poręczeniu 

bankowym, z dowolnej przyczyny (np., z uwagi na przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

niezależnie od jego przyczyn), wygasłoby odpowiednio przed terminem odbioru Przedmiotu Umowy lub 

upływu okresu rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia ma 

obowiązek przedstawić stosowny aneks, nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w 

gotówce.  



 

 
 

5. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

wygaśnie – Zamawiający, dokona potrącenia kwoty w odpowiedniej wysokości bezpośrednio z 

Wynagrodzenia, powiadamiając o tym jednocześnie Wykonawcę. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Przepis art. 451 p.z.p. stosuje się. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Do spraw nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz 

inne akty prawne powszechnie obowiązujące. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób 

trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru oraz wykonania czynności, o których mowa w 

§ 4 ust. 4 Umowy, ze strony Zamawiającego są: ___________________________________. Każda z osób 

wskazanych w zdaniu poprzedzającym uprawniona jest do samodzielnego działania w imieniu 

Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszego ustępu.  

5. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej Umowy są: 

5.1. ze strony Zamawiającego – ______________________________________;  

5.2. Ze strony Wykonawcy – ______________________________________. 

6. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki: 

6.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,  

6.2. Załącznik nr 2 – Oferta, 

6.3. Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru, 

6.4. Załącznik nr 4 – obowiązek informacyjny RODO Zamawiającego,  

6.5. Załącznik nr 5 – obowiązek informacyjny RODO Wykonawcy,  

6.6. Załącznik nr 6 – lista podwykonawców.  

7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, wydanych po jednej dla każdej ze Stron. 

 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 



 

 
 

 

________________________ 

data i podpis 

 

________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający informuje, że ostateczna treść Umowy zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające z treści Oferty, uwarunkowania 

prawna działania Wykonawcy (np. dotyczące formy prawnej, wymagań narzuconych przez przepisy podatkowe, samodzielne lub wspólne 

ubieganie się o zamówienie), wynikające wprost z treści SWZ nie ujęte w Umowie i inne wynikające z przebiegu postępowania (np. 

dotyczące poprawienia omyłek, stosownie do treści art. 223 ust. 2 p.z.p.); Takie uzupełnienie treści Umowy nie stanowi jej zmiany.  



 

 
 

Załącznik nr 3 do Umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Filharmonia Narodowa w Warszawie, adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod 

numerem RIK 5/92, NIP 5250009743zwana, dalej zwana „Zamawiającym”  

oraz 

____________________________________, zwany dalej „Wykonawcą”  

 

przystąpili do odbioru przedmiotu Umowy nr _____________ z dnia _________________ na 

___________________________________________________________, zwanej dalej „Umową”. 

  

1. Wykonawca dostarczył poniżej wskazany Przedmiot Dostawy:  

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Jednostka 

miary 

Ilość Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

 

      

      

      

 

2. Potwierdzenie kompletności dostawy: 

Tak*  

Nie* - zastrzeżenia ____________________________________________________ 

 

3. Potwierdzenie pod względem technicznym i jakościowym:  

Tak*  

Nie* - zastrzeżenia ____________________________________________________ 

 

4. Szkolenie: 

Przeprowadzone* 

Nie przeprowadzone*  

Zastrzeżenia: ___________________________________________________ 

 

5. Końcowy wynik odbioru: 

Pozytywny*  

Negatywny* - zastrzeżenia ________________________________________________ 

 

6. Dodatkowe ustalenia Stron: 

 

 

Warszawa, dnia __________________________ 2020 r.  

 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę:  

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 
 

Załącznik nr 4 do Umowy  

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1. Filharmonia Narodowa w Warszawie (adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa) jest administratorem danych osobowych 

(dane kontaktowe w komparycji umowy oraz dane pracowników, współpracowników i reprezentantów drugiej Strony 

udostępnione wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie poprzedzającym 

zawarcie Umowy lub w okresie jej obowiązywania). 

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe w celu wykonywania łączącej strony Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego oraz prawa dotyczącego archiwizacji 

dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu 

Zamawiającego: ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, kontaktu pomiędzy Stronami, w tym w 

ramach wykonywania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt z Filharmonią Narodową oraz 

Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub na adres e-mail: rodo@filharmonia.pl.  

4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie działalności kulturalnej, graficznej, 

edytorskiej, druku, prawnej, konsultacyjnej, doradczej, informatycznej, innym instytucjom prowadzącym działalność 

kulturalną oraz Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, mediom, archiwom państwowym, 

Fundacji Filharmonii Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, kontrahentom Zamawiającego.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa. 

6. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do: dostępu do swoich danych osobowych; usunięcia, sprostowania, 

sprzeciwu do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy oraz obowiązkiem ustawowym w zakresie 

przepisów prawa podatkowego.  

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 



 

 
 

Załącznik nr 11 do SWZ 
 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych  

i informacji przekazywanych przy ich użyciu 

 

1. Zasady korzystania z Platformy: 

1.1. korzystanie z Platformy jest bezpłatne; 

1.2. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na subdomenie Filharmonii Narodowej 

w Warszawie https://filharmonia.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl; 

1.3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do 

założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; 

podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje 

regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;  

1.4. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca 

Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci 

elektronicznej;  

1.5. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o 

możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod 

numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;  

1.6. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za 

pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 

2. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy znajduje się na stronie 

https://filharmonia.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany 

zamówień publicznych”.  

3. Wykonawca może za pośrednictwem Platformy zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać wykorzystując opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 

4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z 

Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia 

dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 

5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 

5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, 

jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w 

przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

5.4. włączona obsługa JavaScript; 

5.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie 

podpisu elektronicznego: 

6.1. rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji 



 

 
 

wpieranej przez producenta; 

6.2. uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 

1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez 

użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie 

adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. 

Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze; 

6.3. zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host, który odpowiada za 

obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego na Platformie. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir 

SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę; 

6.4. przed uruchomieniem Platformy, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą 

kryptograficzną do komputera. 

7. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska można znaleźć na stronie: 

https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki. 

8. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

8.1. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany 

– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 

Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 

8.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 

 

 


