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Nr sprawy:  DAM-282-7/19 
Formularz ofertowy Załącznik nr 7a 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie do SIWZ 

 
 

--- PROJEKT --- 
 
 

UMOWA nr ………………… 
 
 
zawarta w dniu .................................... w  ……………………………pomiędzy: 
 
 
Teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie 
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie                        
pod numerem RIK 1/99, NIP:675-00-07-191, REGON: 000278818, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

 

 
a 
…………………………………………………………………………………………………, 
z siedzibą w …………………………… przy ul. ……………………………, wpisanym do 
………………........... prowadzonego przez …………………… pod numerem 
………………………, posiadającym numer NIP: …………………. oraz numer REGON: 
………………………………… oraz kapitał zakładowy w wysokości …. (podać w przypadku 
spółek), zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” 
 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, numer 
postępowania DAM-282-7/19 
 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt akustyczny, 

oświetleniowy, multimedialny oraz urządzenia mechaniki sceny wraz z montażem na 
potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura  
pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9), zgodnie z 
niniejszą Umową oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, warunkami 
postępowania przetargowego określonymi w SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę 
ofertą.  
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2. Przedmiot Umowy obejmuje następujące czynności dla całości Dostawy: 
1) Weryfikacja warunków montażu urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem 

instalacji elektrycznych. Koszty ewentualnej dokumentacji projektowej Wykonawca 
uwzględnił w wynagrodzeniu umownym.  

2) Wykonanie prac adaptacyjnych w konstrukcjach i instalacjach jeśli jest to 
wymagane. 

3) Zakup, dostarczenie, montaż, uruchomienie dostaw wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi i wyposażeniem zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 1 
umowy. Wszelkie koszty i ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone 
przez Wykonawcę. Wykonawca opłaca również wszystkie cła i podatki, włącznie z 
tymi które powstają w kraju odbiorcy. 

4) Przygotowanie i zainstalowanie systemu sterowania oraz koniecznego 
oprogramowania. 

5) Wykonanie prób pomontażowych. Części zamienne i materiały eksploatacyjne dla 
prób pomontażowych Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu umownym.  

6) Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu 
i urządzeń, 

7) Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji przedmiotu 
dostaw lub konserwacja w okresie gwarancyjnym. 

8) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i akceptacji, 
których wymaga polskie prawo. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży urządzeń na obszarze 
Polski, wykonywania prac instalacyjnych i naprawczych, świadczenia usług  
gwarancyjnych oraz posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń. 

4. Wykonawca potwierdza, iż zawiera Umowę po odpowiednim zapoznaniu się z danymi 
przekazanymi przez Zamawiającego, w szczególności z SIWZ, oraz na podstawie 
informacji, które mógł uzyskać podczas wizji lokalnej u Zamawiającego i innych danych 
udostępnionych Wykonawcy. 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację o terminie odbioru przedmiotu 
Umowy ze stosownym wyprzedzeniem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością  i zgodnie z 
obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu Umowy, zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 
określonym w Umowie.  

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z § 1  
ust. 1, w terminie do dnia 20 grudnia 2019r. 

2. Miejscem dostawy jest Budynek Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
przy Pl. Św. Ducha 2 zwany dalej „Obiektem”.  

 
§ 3 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z postanowieniami Umowy. Ujawnione w toku wykonywania Umowy 
wady będą usuwane przez Wykonawcę niezwłocznie. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowość realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zapewni zabezpieczenie Dostaw konieczne, by zapobiec jego zniszczeniu 

lub obniżeniu ich jakości podczas transportu do miejsca przeznaczenia, zgodnie z 
postanowieniami Umowy.  
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4. Wykonawca realizować będzie przedmiot Umowy z materiałów, które  odpowiadają 
jakościowym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w mieniu 
Zamawiającego podczas wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich 
usunięcia na własny koszt.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytej czystości w miejscu wykonywania 
przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych w miejscu wykonywania przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wyrządzenie szkód osobom 
trzecim, spowodowane działaniem Wykonawcy oraz osób lub podmiotów, za które ponosi 
odpowiedzialność (w szczególności podwykonawców). W takim przypadku Wykonawca 
będzie miał obowiązek zaspokoić uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, 
zwalniając jednocześnie Zamawiającego z wszelkiej z tego tytułu odpowiedzialności. W 
przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które 
wiążą się z wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, ten ostatni przejmie na 
siebie takie roszczenia oraz obowiązek ich zaspokojenia. 

9. Wykonawca przy realizacji Umowy może korzystać z usług osób trzecich, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, 
z których usług korzysta przy realizacji poszczególnych części przedmiotu Umowy, jak za 
własne. 

10. Wykonawca oświadcza, że dla zabezpieczenia odpowiedzialności wynikającej z Umowy 
posiada następujące ubezpieczenie: 

10.1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (OC) na kwotę nie 
niższą niż PLN 2.000.000,- PLN. Wykonawca zobowiązany jest do 
doubezpieczenia się do kwoty 2.000.000,00 PLN w przypadku każdego 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia spowodowanego wypłatą odszkodowania 
kontrahentom innym niż Zamawiający, 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy 
potwierdzone za zgodność przez osobę odpowiedzialną u Wykonawcy kopię polisy 
ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 10. 

12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z wymogami SIWZ. 
Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 
zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w formie gwarancji, dokument gwarancji winien uwzględniać powyższe 
zasady zwrotu (ograniczania) zakresu zabezpieczenia. 
 

§ 4 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce dostawy i prac objętych Umową oraz 

wskaże osoby uprawnione do reprezentacji Teatru wobec Wykonawcy. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 
 

§ 5 
Odbiór przedmiotu Umowy 

 
Przyjęcie przedmiotu odbioru nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru sporządzonego po 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy. 
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§ 6 
Dokumentacja 

 
W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje 
obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi – wszystko w 
języku polskim oraz inwentaryzację dostarczonego sprzętu wraz ze wskazaniem miejsc , 
gdzie został on zamontowany. 
 
 

§  7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące  

wynagrodzenie umowne netto w wysokości ……………… PLN (słownie: 
……………………………………….) plus podatek VAT 23% w wysokości ……………… 
PLN (słownie: ……………………………………….), razem wynagrodzenie umowne brutto 
w wysokości ……………… PLN (słownie: ……………………………………….) . 

2. W przypadku opisanym w art. 91 ust. 3a ustawy PZP Wykonawcy podatek VAT nie 
będzie wypłacony Wykonawcy i będzie zapłacony przez Zamawiającego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Wynagrodzenie umowne netto i brutto za poszczególne elementy przedmiotu 
zamówienia wskazane zostały w załączniku do oferty sporządzonym na wzorze 
Załącznika nr 2b do SIWZ – arkusz wyceny. Załącznik ten stanowi Załącznik do Umowy. 
Elementy rozliczeniowe stanowią skrótowy opis pozycji i Strony przyjmują, że wszystkie 
niewymienione elementy i koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia 
opisanego w § 1 Umowy zostały ujęte w tych pozycjach składających się na ryczałtową 
kwotę wynagrodzenia umownego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pokrywa koszty przeglądów gwarancyjnych 
i wszelkich napraw gwarancyjnych, które będą wykonane przez Wykonawcę w okresie 
gwarancyjnym, określonym w § 8 ust. 1 Umowy wraz z kosztami części zamiennych. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego po 
wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu Protokołu Odbioru, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy numer …........................., w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 
wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 
pośrednictwem pośrednictwem systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 1 
pkt. 1 ustawy (platformy), natomiast Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem 
platformy. 

 
§ 8 

Gwarancja i warunki serwisu 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane 
prace zgodnie z załączoną Kartą Gwarancyjną, na okres …....... miesięcy. 

2. Wykonawca gwarantuje, iż urządzenia dostarczone na mocy Umowy są nowe, 
należą do grupy aktualnych lub ostatnich modeli i zawierają wszelkie wprowadzone w 
ostatnim okresie ulepszenia projektu i materiałów. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że 
wszelkie urządzenia dostarczone na podstawie Umowy są wolne od wad prawnych oraz 
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od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania lub 
zaniechania Wykonawcy. 

3. Terminy i tryby usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym określono w 
Karcie Gwarancyjnej. 

4. Zamawiający zgłosi Wykonawcy nieprawidłowości w pracy urządzeń objętych 
dostawą, a w szczególności wystąpienie jakichkolwiek wad technicznych, 
materiałowych, funkcjonalnych na piśmie lub e-mailem na adres 
……………………………... 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad niezwłocznie po 
ich zgłoszeniu lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 3, wówczas Zamawiający 
ma prawo usunąć je we własnym zakresie, powierzyć naprawę innemu Wykonawcy lub 
wymienić urządzenia lub części urządzeń na nowe i sprawne na koszt Wykonawcy, bez 
utraty prawa do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

6. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na urządzenia i prace będące 
przedmiotem Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

 
 

§ 9 
Kary umowne 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych:  

1) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy – w  wysokości 5.000,00 
PLN za każdy dzień opóźnienia, 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów usuwania wad lub usterek w okresie 
gwarancji – w  wysokości 2.500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego 
stronie - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 7 Umowy, 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 7 Umowy, 

5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 7 Umowy. 

2. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do zapłaty. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, z dowolnej płatności na rzecz Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Strony Umowy mogą dochodzić naprawienia 
szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

5. Rozwiązanie Umowy nie pozbawia Strony do dochodzenia kar umownych i 
odszkodowania określonych w Umowie. 

 
§ 10 

Zasady reprezentacji 
 
1. Wykonawca jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy wskazuje p. ...................................., Tel…………….  
email. ……………………. 

2.  Zamawiający oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Wykonawcą, 
w tym do dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest: p. ………………………, Tel. 
……… email. …………………….  

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są upoważnione przez Stronę do dokonywania 
czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do 
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zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do współpracy nie stanowi 
zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 
 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

 
1. W razie nieterminowego lub nienależytego (wadliwego lub sprzecznego z Umową) 

wykonywania Umowy Zamawiający, niezależnie od uprawnień określonych w § 9 
Umowy, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy lub nienależytego 
wykonywania Umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dodatkowy termin 
na wykonanie Umowy lub na należyte wykonywanie Umowy i usunięcie skutków 
nienależytego jej wykonywania, a po bezskutecznym upływie takiego terminu 
Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznie wykonanej części Umowy, stanowiącej integralną całość, oraz nie może 
żądać kary umownej. 

 
§ 12 

Siła wyższa 
 
Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 
zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły 
przeszkodę w ich wypełnieniu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona która na tę 
okoliczność się powołuje zobowiązana jest powiadomić drugą stronę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od jej wystąpienia.  

 
§ 13 

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią 

praw i obowiązków wynikających z Umowy ani w całości ani w części. 
3. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy jedynie w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT, obowiązującej dla dostaw lub usług objętych 
przedmiotem zamówienia, jedynie w zakresie uzasadnionym zmianą stawki tego 
podatku. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia konieczności 
zmiany urządzeń wskazanych z ofercie, jeśli konieczność taka wynika z okoliczności 
niezależnych od stron, takich jak zaprzestanie produkcji danego modelu urządzenia, jego 
trwała niedostępność na rynku, a także w razie wprowadzenia nowych rozwiązań 
technologicznych powodujących niecelowość zastosowania planowanego pierwotnie 
rozwiązania technicznego. 

5. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 
2 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

 
§ 14 

Poufność 
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1. Wykonawca nie może ujawniać informacji poufnych uzyskanych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących stosowanych przez Zamawiającego 
zabezpieczeń technicznych budynku.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych i innych 
materiałów otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania Umowy.  

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Teatr 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków, 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

4) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez Administratora  

5) Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 
  

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 
2. Językiem obowiązującym dla Umowy jest język polski. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze 
Stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

5. Integralnymi składnikami Umowy są: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami: 
Oferta Wykonawcy, 
Karta Gwarancyjna. 

6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
Stron.  

 
 

  ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 
 
 

 
 
 
 
 


