Porozumienie (wzór)
dotyczące gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kontroli dostępu w wybranych obszarach
budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej – Etap I
zawarte w dniu __.__.2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Teatrem Wielkim – Operą Narodową z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Teatralnym 1,
zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 525-20-59-432 zwanym dalej
„TWON”, w imieniu i na rzecz którego działają:
Pan ___________ – Zastępca Dyrektora ds. ___________
Pani ___________ – Główna Księgowa
jako jedną stroną porozumienia
a
*[Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą
________________, z siedzibą w________________ pod adresem ____________________(status
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy:
„aktywny”),
REGON_______________ NIP____________________, zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
*wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą
_______________, pod adresem __________________,
REGON ________________, NIP ________________
zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
* [Firma] z siedzibą w ___________________________, której akta rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy _______________, pod nr KRS:_______________,
REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości
________, wpłaconym w wysokości _________________*, w imieniu i na rzecz której/-ego działają:
___________________________ - ___________________________
___________________________ - ___________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”
*w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności
jako spółka cywilna, należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki.

jako drugą stroną porozumienia
a
Team Systems Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 53, 01 – 401 Warszawa, której
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000478143,
REGON: 146885531, NIP: 5272700990, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, wpłaconym
w imieniu i na rzecz której działają:
Pan ___________ – Prezes Zarządu
Pan ___________ – Członek Zarządu
zwanymi „Wykonawcą TEAM SYSTEMS”
jako trzecią stroną porozumienia
Zważywszy, że:
— Wykonawca TEAM SYSTEMS na podstawie Umowy nr OP-179/2020, której przedmiotem jest:
„Dostawa, montaż i uruchomieniu systemu kontroli dostępu w budynku Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej wraz z migracją danych z dotychczasowego systemu do nowego systemu kontroli
dostępu”, wdraża w budynku Teatru nowy Systemu kontroli dostępu NEDAP AEOS (dalej: „System

KD”) i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres do roku 2025 na wszystkie wykonane w ramach
ww. umowy elementy dostawy, użyte materiały, wykonany montaż oraz będzie świadczył na rzecz
Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancji usługę konserwacji Systemu KD,
— Wykonawca, wykonujący na podstawie umowy OP-___/2020, zawartej z TWON, w siedzibie TWON
m.in. roboty budowlane, instalacyjne oraz montaż urządzeń w ramach zadania „Rozbudowa systemu
kontroli dostępu w wybranych obszarach budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – Etap I”,
musi dokonać ingerencji w obszar objęty gwarancją udzieloną przez Wykonawcę TEAM SYSTEMS w
zakresie określonym w pkt 1 niniejszego porozumienia,
Strony porozumienia postanowiły ustalić zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, tj.
ustalić, warunki i sposób dostępu Wykonawcy do obszaru objętego gwarancją udzielaną przez
Wykonawcę TEAM SYSTEMS, w tym do oprogramowania zarządzającego Systemem KD i w tym celu,
na spotkaniu w dniu _________________________ na terenie TW-ON przy udziale Komisji
składającej się z przedstawicieli Stron, dokonano następujących czynności i uzgodnień:
1. Wykonawca oświadcza, że jego ingerencja w oprogramowanie Systemu KD oraz obszar objęty
gwarancją udzieloną przez Wykonawcę TEAM SYSTEMS będzie polegała na:

a) uruchomienie dodatkowych funkcjonalności - aktualizacja oprogramowania
b) _______________________
2. Strony ustalają następujące warunki prowadzenia prac przez Wykonawcę
a) ________________________
b) ________________________
3. Wykonawca TEAM SYSTEMS oświadcza, że prace wskazane w ust. 1 i realizowane zgodnie z
warunkami określonymi w ust. 2 nie wpłyną na udzielaną przez niego gwarancję i rękojmię, w związku
z powyższym utrzymuje gwarancję i rękojmię na zasadnych określonych w Umowie OP-179/2020. W
celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że okres gwarancji i rękojmi Wykonawcy TEAM
SYSTEMS nie zmienia się.
4. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz prace instalacyjne
opisane w ust. 1 na warunkach określonych w Umowie nr OP–____/2020, z tym że okres gwarancji i
rękojmi liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy, a kończy
z dniem ustania okresu gwarancji i rękojmi liczonych zgodnie z Umową nr OP–_____/2020.
5. Inne ustalenia:
__________________________________________________________________________________
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Przedstawiciele Teatru Wielkiego – Opery Narodowej:
1) ______________________________________
2) ______________________________________
3) ______________________________________
4) ______________________________________
Przedstawiciel Wykonawcy:
1) ______________________________________
Przedstawiciel Wykonawcy TEAM SYSTEMS:
1) ______________________________________
2) ______________________________________
Załączniki:
1) _____________________

