
OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZEŃ MATERIAŁÓW NUTOWYCH 
STOWARZYSZENIA MUZYKI POLSKIEJ

1. SMP wypożycza  tylko  te  materiały  nutowe,  których  jest  właścicielem  i  realizuje  wyłącznie  zamówienia
instytucji.

2. Zamówienia  powinny  być  składane  na  oficjalnym  formularzu  zamówień  dostępnych  na  stronie
http://www.fmp.org.pl/pl/wydawnictwa/nuty/, w formacie PDF. Zamówienie powinno być opatrzone pieczęcią
zamawiającej instytucji i podpisami osób uprawnionych do jej reprezentacji. 

3. Składając  zamówienie  Zamawiający  zapoznał  się  i  akceptuje  Ogólne  Warunki  Wypożyczeń  Materiałów
Nutowych SMP.

4. Koszt wysyłki do i od odbiorcy jest pokrywany przez Zamawiającego. 
5. W  razie  stwierdzenia  braków  lub  defektów,  po  sprawdzeniu  otrzymanego  materiału,  zamawiający

zobowiązany  jest  w  terminie  5  dni  roboczych  od  daty  doręczenia,  powiadomić  Stowarzyszenie  Muzyki
Polskiej. Późniejsze skargi nie będą rozpatrywane. 

6. Materiały wykonawcze mogą zostać użyte tylko na podstawie stosownej umowy lub złożonego zamówienia,
w których zostaną określone cele i sposoby wykorzystania materiałów wykonawczych. 

7. Wykorzystanie materiałów, w całości lub w części, do celów innych niż w złożonym zamówieniu stanowi
naruszenie warunków wypożyczenia i umowy zawartej z SMP. 

8. Wypożyczany materiał pozostaje własnością SMP.
9. Nie jest dozwolone utrwalanie wykonania utworu (w tym do celów dokumentacyjnych i użytku wewnętrznego

instytucji)  w  przypadku  wypożyczenia  materiałów  wyłączenie  w  celach  wykonania  utworu.  Nie  jest
dozwolona dystrybucja, transmisja wykonania w telewizji, radio, Internecie, itd. Zgodę na takie użycie wyrazić
może SMP na piśmie pod rygorem nieważności. Użycie takie podlega stosownej opłacie wynikającej z jego
specyfiki.

10. Materiały wykonawcze i utrwalenia wykonań dokonane na podstawienia wypożyczonych materiałów, jeśli nie
jest to zawarte w umowie, nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 

11. W przypadku gdy materiały wykonawcze lub utrwalenia wykonań zostaną przekazane osobom trzecim bez
wymaganej zgody,  SMP może obciążyć Zamawiającego, poza koniecznością uiszczenia opłaty należnej za
dane  wykorzystanie  materiału,  obowiązkiem  zapłaty  kary  w  wysokości  trzykrotności  kwoty,  którą  SMP
pobiera za wykorzystanie materiałów do danego celu.

12. Działania inne niż zgłoszone w złożonym zamówieniu są możliwe jedynie po uzyskaniu odrębnej zgody SMP,
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. SMP pobiera w takim wypadku stosowną, osobno uzgodnioną,
opłatę.

13. Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów wykonawczych lub niezgłoszenie do SMP wykonania utworu,
pobierana  będzie  dodatkowa,  poza  należną  z  tytułu  wykorzystania  materiału,  opłata  wynosząca  50%
wysokości opłaty za wykorzystanie materiału.

14. Na  60  dni  przed  planowanym  wykonaniem  materiały  wykonawcze  mogą  zostać  wypożyczone  bez
dodatkowych  opłat.  Decyduje  data  wysyłki  materiałów  z  SMP.  Wcześniejsze  wypożyczenie  podlega
dodatkowej opłacie.

15. Zamówienia  pilne,  czyli  złożone  na  mniej  niż  5  dni  roboczych  przed  datą  dostarczenia  materiałów
wykonawczych  wskazaną  w  zamówieniu,  podlegają  dodatkowej  opłacie.  Dotyczy  to  także  wypożyczeń
materiałów do wglądu.

16. Materiały wykonawcze powinny zostać zwrócone starannie zapakowane, kompletne i w niezmienionym stanie
w terminie 14 dni od daty ostatniego wykonania, chyba że inny termin zwrotu zostanie wcześniej uzgodniony
z SMP. Decyduje data doręczenia materiałów do SMP. Nieterminowy zwrot skutkuje opłatą 5 % wartości
zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

17. Odpowiedzialność  za  ewentualne  zniszczenie  bądź  utracenie  wypożyczonych  materiałów  wykonawczych
przez  cały  okres  wypożyczenia,  tj.  od  dnia  ich  otrzymania  do  dnia  dostarczenia  do  SMP  ciąży  na
Zamawiającym. 

18. Zwrot niekompletnych, zagubionych lub zniszczonych w okresie wypożyczenia materiałów wykonawczych
zostanie obciążony karą w wysokości 30% wartości zamówienia. 

19. Na materiały wykonawcze mogą być nanoszone znaki wykonawcze wyłącznie delikatnie czarnym miękkim
ołówkiem  w  sposób  umożliwiający  ich  usunięcie  bez  pozostawienia  śladów.  Zwrot  materiałów  z
nieusuwalnymi znakami na materiałach wykonawczych traktowany będzie jako zniszczenie materiałów. 

20. Opłata  za  wypożyczenie  materiałów  wykonawczych  naliczana  jest  oddzielnie  w  zależności  od  sposobu
wykorzystania, a także dokonanych na ich podstawie utrwaleń.  Rozliczenia następują na podstawie faktury
wystawionej przez SMP w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi. Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę
wysłania zamówionych materiałów do klienta, o ile w konkretnym przypadku nie ustalono inaczej.

21. Anulowane zamówienia przed wysłaniem materiałów nie podlegają opłacie. Opłata zamówień anulowanych
po wysłaniu materiałów przez SMP do Zamawiającego wynosi 50% wartości zamówienia, jednak nie mniej
niż 90 złotych. 
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