Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy
Numer zamówienia: ZPI-3700-8/19

UMOWA - wzór
zawarta w dniu ……… 2019 r. w Gdańsku pomiędzy:
Teatrem Wybrzeże, ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk (wpisanym do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj.
pom.10/99/2007), NIP: 5830007614, reprezentowanym przez: Adama Orzechowskiego –
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, zwanym dalej Zamawiającym,
a
..............................
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 130 krzeseł i 2 wózki
transportowych do Sali teatralnej w Teatrze Wybrzeże.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają następujące
załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:
1) Załącznik 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania,
2) Załącznik 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ,
3) Załącznik 3 - formularz cenowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia krzeseł z wózkami o których mowa w § 1 ust. 1
do siedziby Zamawiającego, pod adres: ul. Teatralna 2 do dnia 28 lutego 2020 r. W tym terminie
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację
sporządzoną w języku polskim, zawierającą: karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, instrukcje
obsługi dotyczące przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego (forma pisemna lub fax) o dacie
dziennej dostawy krzeseł, na nie mniej niż 2 dni robocze przed przewidywanym terminem
dostawy.
3. Termin dostawy musi być uzgodniony z Zamawiającym tak aby nie zakłócał pracy Teatru, w
tym celu wymagana jest stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu
umowy.
4. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie podpisanego przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dniu dostawy krzeseł.
5. Krzesła zostaną dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Opakowanie i sposób
przewozu powinny odpowiadać właściwości towaru.
§3
1. W ramach umówionego wynagrodzenia, w terminie 3 tygodni od zawarcia umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, do jego siedziby, przykładowy jeden egzemplarz
gotowego krzesła, tożsamy pod względem cech (konstrukcja, materiały) z 130 krzesłami
objętymi przedmiotem umowy.
2. Przykładowy egzemplarz krzesła o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może sprawdzić pod
względem spełniania wymagań określonymi w załącznikach do nin. umowy.
3. W razie wniesienia przez Zamawiającego uwag do przykładowego krzesła, ze względu na
niespełnianie przez niego umówionych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
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je przy dalszej realizacji umowy (krzesła dostarczone później w realizacji umowy winny
uwzględniać zgłoszone uwagi).
4. Sprawdzenie przykładowego egzemplarza krzesła jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie
obowiązkiem. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia lub nie wniesienie
uwag do przykładowego egzemplarza krzesła nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dostarczenia 130 krzeseł spełniających umówione wymagania.
5. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przykładowego krzesła prawo jego własności
przechodzi na Zamawiającego.
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości: ……………….. zł brutto (słownie:…….zł brutto), co stanowi
równowartość …….zł netto (słownie: ……zł netto).
2. Kwota została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu nr ZPI3700- 8/19 i stanowi integralną część umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury
VAT, wystawionej prawidłowo na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu
zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 2 ust. 4, w którym Zamawiający potwierdzi
bezusterkowy odbiór wszystkich zamówionych sprzętów (do czasu dostarczenia ostatniego ze
sprzętów Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą całości wynagrodzenia).
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy o numerze…………………....
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, o ile nie zajdą określone obowiązującymi przepisami lub
postanowieniami umowy przesłanki uzasadniające wstrzymanie lub odmowę wypłaty
wynagrodzenia lub jego części.
6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych naliczonych Wykonawcy z
należnym mu wynagrodzeniem.
8. Umówione w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje należność za całość świadczeń Wykonawcy
objętych przedmiotem umowy, w tym zwłaszcza za przeniesienie na Zamawiającego prawa
własności dostarczonych krzeseł i wózków transportowych, ich dostawę, należność za
świadczenia związane z gwarancją.
§5
1. Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe w sprawach związanych z realizacją umowy:
1) ze strony Zamawiającego – Justyna Idaszak- Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail:
justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl,
2) ze strony Wykonawcy - ....................... , e-mail ...............
2. Strona może zmienić osobę kontaktową działającą w jej imieniu zawiadamiając o tym drugą
stronę.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach:
1) za zwłokę w bezusterkowej realizacji przedmiotu umowy (opóźnienie w dostarczeniu krzeseł
i wózków lub w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1) – 0,5% wartości brutto
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
2) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 25% wartości brutto przedmiotu umowy,
3) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego – 25% wartości brutto przedmiotu umowy,
4) w razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków wynikających z
gwarancji/rękojmi – 300 zł za każdy dzień opóźnienia (kara naliczana będzie od każdej sztuki
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reklamowanego krzesła).
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wartości brutto
przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, lub
jej części, ze względu na zajście okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. W razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zastrzeżone kary umowne mogą podlegać łączeniu.
§7
1. Wykonawca udziela na dostarczone sprzęty ……. miesięcznej gwarancji, której termin biegnie
od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego o
którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad występujących w okresie gwarancji w czasie
nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego (dopuszczalna
forma pisemna lub email na adres ………………….). Zgłoszenie wady/usterki drogą email
uznaje się za dokonane w terminie wysłania wiadomości.
3. Jeżeli usunięcie wady w terminie wskazanym w ust. 2 nie będzie możliwe lub nie nastąpi,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć sprawny sprzęt zastępczy za dotknięty
wadą, o parametrach nie gorszych, w celu zapewnienia ciągłości pracy Teatru.
4. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji,
w tym obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie
tych obowiązków osobie trzeciej, a wszelkimi związanymi z tym kosztami obciążyć
Wykonawcę. Nie pozbawia to Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karą umowną
wobec jego opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji (kara liczona jest
do chwili zastępczego wykonania zamówienia przez osobę trzecią).
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego nowy sprzęt, albo dokonał istotnej naprawy
sprzętu, termin gwarancji na cały sprzęt biegnie na nowo. W pozostałych przypadkach okres
gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wymienionej/naprawionej, przy czym termin
gwarancji na dany sprzęt ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
Zamawiający nie mógł z tego sprzętu korzystać.
§8
W przypadku powstania wątpliwości w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jako
ostateczne traktuje się rozstrzygnięcia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowiących
załączniki do umowy.
§9

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości
10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, jak i roszczeń Zamawiającego wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający, zaś koszty
zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
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następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym żezobowiązaniekasy jest zawszezobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art.
148 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc
wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego,
bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i
bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
9. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% niewykorzystanego
zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego
bezusterkowego protokołu o którym mowa w § 4 ust. 3. Pozostałe zabezpieczenie
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi za wady i
kar umownych, i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 14 dniu po upływie
okresu gwarancji i rękojmi za wady, w części w jakiej nie zostało wykorzystane na
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu
nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
§10
1. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i
faksów/adresów poczty elektronicznej, nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko
pisemnego powiadomienia drugiej strony.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
1) zmiany wynagrodzenia związane ze zmianą parametrów na lepsze niż wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia,
2) zmiana wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT,
3) zmiana wprowadzająca rozwiązania zamienne pod warunkiem, że będzie to skutkowało
usprawnieniem lub zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji przedmiotu umowy lub
polepszeniem jakości składających się na niego elementów/urządzeń/materiałów,
4) zmiana wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej jako zdarzenia niemożliwego do
zapobieżenia.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§11
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.
Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany
wierzyciela wierzytelności wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody zamawiającego
dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności prawnych wykonawcy, których
rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę
trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w
rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec zamawiającego w zakresie, w jakim
nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla
Wykonawcy.
Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy wpisanych w
oznaczeniu strony jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk,
sekretariat@teatrwybrzeze.pl,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@teatrwybrzeze.pl,
3. podanie danych osobowych zawartych w oznaczeniu strony jest niezbędne do wykonania
umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania: art.
1.
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4.

5.

6.
7.

8.

6 ust. 1 pkt c) RODO), a także - w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub do obrony przed roszczeniami z umowy
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres
wymagany przepisami, do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,
osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych,
odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane
na zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa.
przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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