załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA
zawarta w Krakowie, dnia […] 2020 r. (dalej: „Umowa”), pomiędzy:
TEATREM KTO z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków, REGON:
356901227, NIP: 6772241959, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Gminę Miejską Kraków pod numerem VII/2 dnia 3 stycznia 2005 r., zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
[…]
[…]
a
[…]
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:
[…]
zwanymi łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 1/2020 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja dawnego
obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru Kto” działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa
kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie
dziedzictwa kulturowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020 (RPO WM).
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz
oświetlenia reporterskiego, według specyfikacji określonej w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (zwanego dalej „Sprzętem”).
2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
⎯ nr 1 – Oferta Wykonawcy (złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia),
⎯ nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przeanalizował treść Umowy wraz ze wszystkimi
jej załącznikami i nie zgłosił oraz nie będzie zgłaszać żadnych zastrzeżeń co do jej
kompletności i treści, oraz że ma doświadczenie w realizacji podobnych dostaw i zna
wymagania potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wykonawca oświadcza, że posiada całokształt
informacji, których znajomość była konieczna do przygotowania i złożenia oferty na
wykonawstwo.
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4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy oraz załącznikami do niej,
stanowiącymi jej integralną część, lub gdy dojdzie pomiędzy Stronami do odmiennego
rozumienia lub interpretacji zapisów Umowy, Strony dla właściwej realizacji celu, jakiemu
służy wykonanie dostaw, uznają jako wiążące zapisy umożliwiające Zamawiającemu
uzyskanie jak najlepszego efektu.
§ 2.
Zobowiązania Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy należy w szczególności:
1) opakowanie, załadunek, transport i wyładunek Sprzętu,
2) dostarczenie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi Sprzętu,
3) udział w odbiorze Sprzętu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia z uwzględnieniem wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego
oraz dokonanych przez Zamawiającego zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany z najwyższą
starannością, pod nadzorem i przy zaangażowaniu do prac wykwalifikowanego personelu,
posiadającego stosowne umiejętności.
3. Wszystkie zobowiązania, o których mowa w Umowie, Wykonawca wykonuje na swoje
ryzyko, za zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, oraz ponosząc we
własnym zakresie koszty wykonania tych zobowiązań.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu do Krakowa (Polska), do
konkretnego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego lub osobę przez
niego upoważnioną.
2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania Sprzętu, załadunku, transportu
i wyładunku Sprzętu z użyciem środków gwarantujących odpowiednie zabezpieczenie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Sprzętu na czas załadunku, transportu
(krajowego lub zagranicznego) i wyładunku.
4. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że Sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie
wcześniej niż 2020 r.), kompletny oraz oświadcza, że do jego uruchomienia oraz
stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów
/ akcesoriów etc.
5. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt ani jego część składowa lub przynależna nie jest
sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wcześniej wykorzystywany przez
innego użytkownika.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz oryginalną instrukcję w
języku angielskim lub w języku polskim, przy czym instrukcja w języku polskim może być
instrukcją skróconą, wówczas gdy jednocześnie dostarczona zostanie pełna instrukcja w
języku angielskim oraz instrukcję serwisową dla poszczególnych Sprzętów w języku
angielskim lub polskim, a także inne dokumenty, jeśli są potrzebne do korzystania ze
Sprzętu, w formie elektronicznej i drukowanej w momencie dostarczenia Sprzętu.
7. Po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności związanych z
realizacją Przedmiotu Umowy, w tym dostarczeniu dokumentów, o których mowa w
niniejszym paragrafie, Strony sporządzą protokół odbioru Przedmiotu Umowy. W
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przypadku stwierdzenia w toku odbioru Przedmiotu Umowy wad, Zamawiający jest
uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru.
§ 4.
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie
18 grudnia 2020 r.
§ 5.
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
1. Za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w
ryczałtowej wysokości […] zł brutto (słownie złotych: […]/100), w tym kwota netto w
wysokości: […] oraz stawka podatku od towarów i usług w wysokości: […].
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: cenę dostarczonego
Sprzętu wraz z kompletem części niezbędnych do uruchomienia i funkcjonowania Sprzętu
jako całości w wymaganej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia konfiguracji, a
także koszt załadunku, transportu, wyładunku, koszt ubezpieczenia na czas załadunku,
transportu i wyładunku i nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
§ 6.
1. Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór Przedmiotu Umowy i podpisanie przez
Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń (przed
zakończeniem odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Wykonawca nie jest
uprawniony do wystawienia faktury).
2. Z uwagi na fakt, iż Przedmiot Umowy współfinansowany jest ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, faktura za Sprzęt musi zawierać wymieniony opis Sprzętu
zgodny co do nazwy, ilości i parametrów ze Sprzętem wymienionym w § 1 ust. 1 oraz w
Ofercie Wykonawcy.
§ 7.
1. Zamawiający dokona płatności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30
dni licząc od dnia jej złożenia w formie pisemnej Zamawiającemu, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 8.
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że nie / zamierza powierzyć Podwykonawcom realizację części
robót zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie
przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom wymienionym w Ofercie
Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podania Zamawiającemu nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w dostawę Sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

§ 9.
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady stwierdzone w trakcie odbioru
Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu
Umowy, istniejące w czasie dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy oraz za wady
powstałe po odbiorze Przedmiotu Umowy, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie
Umowy w chwili odbioru.
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli zostaną stwierdzone przed
upływem 2 lat licząc od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy. Okres
obowiązywania gwarancji wynosi […] (nie mniej niż 24 miesiące), licząc od dnia
bezusterkowego protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą
Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w szczególności za
wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną Przedmiotu Umowy.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji:
1) Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy wszelkich wad i usterek
Przedmiotu Umowy w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany w
Umowie;
2) Wykonawca zobowiązuje się podjąć działania celem usunięcia wady lub usterki
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu;
3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub usterki niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub
usterki; w przypadku braku dostępności części zamiennych Sprzętu
umożliwiających usunięcie wady lub usterki zgodnie z powyższym, Strony mogą,
w powyższym terminie, określić w formie dokumentowej inny termin usunięcia
usterki lub wady, jednak nie dłuższy, niż 30 dni.
4) Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od
nowa w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
5) W razie stwierdzenia wady lub usterki Przedmiotu Umowy nienadających się do
usunięcia Zamawiający może według własnego uznania: żądać obniżki
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub
technicznej; żądać dostawy Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę po raz drugi,
bez względu na wysokość kosztów;
6) W przypadku nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający
bez dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie
Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko (bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji).
7) Wykonawca wykona wszystkie wymagane przez producenta Sprzętu przeglądy
gwarancyjne, w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym.
Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wyłącznie z winy Zamawiającego lub
będących skutkiem wyłącznie działania siły wyższej.
Wykonawca usuwając wady lub usterki zapewni, że wykonywanie wszelkich czynności i
napraw w zakresie wykonywanych obowiązków gwarancyjnych będzie przebiegać w
sposób uzgodniony z Zamawiającym.
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9. Z tytułu czynności wykonywanych przez Wykonawcę w toku realizacji uprawnień
gwarancyjnych Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
lub zwrot kosztów czy też roszczenie oparte na innej podstawie prawnej. Wykonawca nie
może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 10.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej obejmującej wykonanie całego Przedmiotu Umowy, obowiązującej przez cały
okres obowiązywania Umowy, tj. do końca okresu zgłaszania wad na kwotę nie niższą niż
kwota brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (np.
polisy) najpóźniej w dniu podpisania Umowy. W razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy, tak aby zachować ciągłość ubezpieczenia
w okresie obowiązywania Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winny zapewniać wypłatę
odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie
umowy ubezpieczenia w terminach opisanych powyżej, Zamawiający będzie mógł (wedle
własnego uznania) zawrzeć umowę ubezpieczenia, które Wykonawca winien był
zapewnić, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu
wszelkich kosztów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, poniesionych przez
Zamawiającego. Koszty te mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 11.
Kary umowne
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 , w razie niewykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości do 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, w razie nienależytego
wykonania Umowy.
W przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust.
1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy
dzień zwłoki.
W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
bądź rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za
każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczony od upływu dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na ich usunięcie.
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6. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
7. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wzywa Wykonawcę do szczegółowego
podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania.
8. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.
9. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji.

1.
2.
3.

1.

§ 12
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany Umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania Umowy (o czas nie dłuższy niż czas trwania tych
okoliczności) z uwagi na:
a) siłę wyższą (przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie
zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć
ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: pożar, zalanie, wojna, stan
wyjątkowy, zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, klęska
żywiołowa),
b) działanie osób trzecich, którego nie można było przewidzieć
c) wystąpienie
trudności
organizacyjnych
związanych
z
działalnością
Zamawiającego, w związku koniecznością wykonywania zadań statutowych;
d) fakt, iż Przedmiot Umowy jest współfinansowany ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, a przesunięcie terminu nie będzie miało negatywnego
wpływu na możliwość terminowego rozliczenia tych środków
2) obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy, spowodowanego
obniżeniem ceny netto Sprzętu lub obniżeniem stawki VAT;
3) zastąpienie Sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, nowym
Sprzętem posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał Sprzęt
będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w tym w przypadku wycofania lub
wstrzymania produkcji Sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena
nowego Sprzętu nie ulegnie zwiększeniu i nowy Sprzęt spełnia wymogi wynikające ze
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
4) zastąpienie Sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, nowym
Sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach których nie można było przewidzieć w
chwili zawierania Umowy, pod warunkiem, iż cena nowego Sprzętu nie ulegnie
zwiększeniu i Sprzęt spełnia wymogi wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
§ 13.
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
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2. Odstąpienie, o którym mowa wyżej, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1 3 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za
świadczenia wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.
5. Poza przypadkami określonymi w Umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
§ 14.
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielami Stron w toku realizacji Umowy są ze strony Zamawiającego:
[…], tel. […], e-mail: […]
2. Przedstawicielami Stron w toku realizacji Umowy są ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani […]
3. Zmiana przedstawicieli Stron nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana jest skutecznie
dokonana z chwilą doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie przedstawiciela
na adres wskazany w § 15 Umowy.
§ 15.
Adresy do korespondencji
1. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji:
1) Po stronie Zamawiającego: ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków,
2) Po stronie Wykonawcy: […].
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w
adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na
ostatni znany drugiej Stronie adres.
§ 16.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może podejmować czynności mających na celu zmianę wierzyciela,
w szczególności przelewać wierzytelności wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy zakaz
dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740, ze zm.), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy łącznie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest albo stanie
się nieważne albo nieskuteczne (niewykonalne), nie narusza to ważności lub skuteczności
(wykonalności) pozostałych postanowień Umowy. W miejsce nieważnych albo
nieskutecznych postanowień obowiązywać będą odpowiednie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
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4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozpatrywane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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