
Załącznik nr 4 

Wzór         do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

U M O W A Nr ……./2017 

 

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 

euro, znak ZP/PN/6/GTS/17 

 

zawarta w dniu …………………. 2017 roku w Gdańsku, 

 

pomiędzy: 

 

Gdańskim Teatrem Szekspirowskim 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska, pod 

numerem RIK 10/2008, 

REGON – 220561538, NIP – 5833013408, 

reprezentowanym przez Jerzego Limona – Dyrektora, uprawnionego do jednoosobowej 

reprezentacji, 

zwanym w dalszej treści  Umowy Zamawiającym, 

 

a  

………………………………………………………….., z siedzibą w ……………..……..., 

przy ul. ………………………………………………………………………………………,  

wpisaną do …………………………..………………………………………………,  

NIP  ………………… 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

lub łącznie zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”. 

 

 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa do siedziby Gdańskiego Teatru 

Szekspirowskiego w Gdańsku, przy ul. Bogusławskiego 1,  wyposażenia scenicznego 

wymienionego i opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy (Specyfikacja dostawy).  

2. Wszystkie elementy składające się na przedmiot dostawy muszą być fabrycznie nowe. 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanych urządzeń i osprzętu. 

3. Wszystkie elementy przedmiotu dostawy muszą być dostarczone ze wszystkimi 

koniecznymi do pracy akcesoriami dodatkowymi, wymaganymi do poprawnej pracy 
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urządzeń, w szczególności z kablami oraz przewodami. 

4. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi 

oraz certyfikaty CE dla wszystkich zamawianych urządzeń, w języku polskim. 

5. Wykonawca oświadcza, że żadne urządzenia będące przedmiotem Umowy, nie są 

obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. 

6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, osobach 

realizujących dostawę wraz z telefonami kontaktowymi do tych osób, co najmniej jeden 

dzień przed dostawą.  

7. Dostawa przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez osoby wskazane w ust. 10. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez 

zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

8. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w dwóch  

jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.  

9. W protokole powinny znajdować się co najmniej następujące informacje:  

- model, ilość, numer fabryczny/seryjny,  

- data i miejsce przekazania, 

- ewentualne uwagi lub informacja o ich braku. 

10. Do odbioru sprzętu stanowiącego przedmiot Umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego upoważnieni będą:   

1) ze strony Zamawiającego: 

 ………………………………………………….………………………………….  

/imię, nazwisko, telefon kontaktowy/ 

2) ze strony Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………...  

/imię, nazwisko, telefon kontaktowy/ 

11. Jeżeli dostarczony przedmiot Umowy nie będzie spełniał parametrów wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu (SIWZ) i niniejszej Umowie, 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać ponownego wykonania 

zakwestionowanych elementów, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni 

termin. 

12. Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, o których mowa w ust. 11 

niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, 

w całości lub w zakresie zakwestionowanej części Umowy (wedle uznania i wyboru 

Zamawiającego).  

13. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą Umową, 

SIWZ oraz ofertą przetargową.  

 

§2 

Termin realizacji 

Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy oraz wykona wszystkie czynności składające się na 

przedmiot Umowy, w terminie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty podpisania 

Umowy, to jest do dnia …………………… 2017r. 
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§ 3 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu Umowy dostarczy pisemne gwarancje jakości na 

dostarczone urządzenia.  

2. Okres gwarancji wynosi …………. miesięcy. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

liczony jest od daty podpisania przez każdą ze Stron końcowego protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie do nieodpłatnego 

usuwania wad ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach użytkowania przedmiotu Umowy.  

6. Naprawy wymagające transportu uszkodzonego przedmiotu Umowy do serwisu 

realizowane będą za pośrednictwem Wykonawcy – na jego koszt i ryzyko.  

7. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie będą powodować po stronie Zamawiającego żadnych 

dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisanta.  

8. Zgłoszenia awarii będą dokonywane  telefonicznie pod numer …………………lub e-

mailem na adres: ………………………….  

Ww. numery telefonu będą  dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 

16.00.  

9. Wykonawca zapewni wykonanie naprawy gwarancyjnej, w czasie nie dłuższym niż do 

………….. dni od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (przyjmowanie 

zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie, e-mailem).   

10. W przypadku, gdy usunięcie wady lub usterki nie będzie możliwe w terminie wskazanym 

w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o powyższym 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu - w terminie 3 dni roboczych od odbioru sprzętu przez Wykonawcę z 

siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy, o porównywalnych 

parametrach na cały czas usunięcia wady lub usterki albo wymiany sprzętu; 

11. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 9 i 

10 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterki 

sprzętu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby odrębnego wezwania 

Wykonawcy, wyznaczania mu dodatkowego terminu i bez utraty gwarancji. 

12. W przypadku ponownego wystąpienia usterki lub awarii (tego samego rodzaju) sprzętu, 

po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt 

równoważny, fabrycznie nowy, w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia awarii.   

13. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy 

przedmiotu Umowy.  

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo informować 

Zamawiającego o zmianie siedziby, numeru telefonu i adresu e-mail, o których mowa w 

ust. 8 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 

korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres do 

doręczeń lub inne dane kontaktowe. Zmiana ww. danych kontaktowych przez 

którąkolwiek ze Stron, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie wymaga sporządzenia 

do niej pisemnego aneksu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka jest skuteczna od dnia 



4 

 

wyraźnego potwierdzenia otrzymania takiej informacji przez drugą Stronę, w drodze 

wiadomości e-mail.  

15. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia przedmiotu lub jego części, 

2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, 

3) siły wyższej (zgodnie z definicją wskazaną w § 6 ust. 3 pkt. 2 Umowy). 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego 

wszelkich szkód i strat po stronie Zamawiającego, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

17. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze 

złożoną ofertą w wysokości:   

netto: …………. zł (słownie: ……………..…… złotych), podatek VAT w stawce 23%, 

w kwocie ……… zł, łącznie brutto ……………. zł (słownie: ………..…………złotych).  

2. Ceny jednostkowe, wyszczególnione są w specyfikacji dostawy stanowiącej Załącznik nr 

1 do Umowy. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo  

wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez 

zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 Umowy. 

4. Wynagrodzenie zostanie uiszczone w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy, podany na fakturze VAT, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem 

przelewu. 

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  

w wyniku realizacji niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§5 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu Umowy, w 

stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy, Zamawiający jest  uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 

Umowy (wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy), za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem przedmiotu Umowy 

ponad 30 (trzydzieści) dni od upływu terminu ustalonego w § 2 Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. W tym 

przypadku Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 20% (dwadzieścia procent) łącznej wartości brutto przedmiotu Umowy 
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określonej w § 4 ust.1 Umowy, z zachowaniem jednakże prawa do kary umownej, o 

której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, niedostarczenia 

sprzętu zastępczego na zasadach określonych w § 3 ust. 9 Umowy lub braku wymiany 

sprzętu na nowy w przypadku określonym w § 3 ust. 10 Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% (pół procenta) 

łącznej wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem reklamacji, za każdy dzień 

opóźnienia.  

4. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonanie Umowy przez Wykonawcę, na zasadach 

ogólnych.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie przekazania wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w 

terminie określonym w § 4 ust. 4 Umowy, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia 

Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§6 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, jeżeli w Umowie wyraźnie nie przewidziano inaczej. 

2. Istotne zmiany Umowy, mogą dotyczyć wyłącznie: 

1) warunków płatności, 

2) poszczególnych elementów dostawy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą być dokonane w 

przypadku: 

1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SIWZ, lub 

ofercie rozwiązań, w szczególności wycofania danego urządzenia z produkcji i 

zastąpienia go modelem nowszym,  

2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają 

wprowadzenie zmian do Umowy, przez co rozumie się: akty terroru, wojny 

wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, 

osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne 

nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze 

Stron nie mogła zapobiec,  

3) zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych. 

4. Termin realizacji może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej, 

zdefiniowanej w ust. 3 pkt. 2. 

5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne pod rygorem 

nieważności uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 

6. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym 

zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do 

wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.  
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§7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

3. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy 

rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.   

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron.   

 

 

Załączniki:  

1. Specyfikacja dostawy 

 

 

WYKONAWCA:                                  ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 


