
Zał. nr 2 

UMOWA nr ........... 

zawarta w Krakowie w dniu ....................... pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  
z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
1. Kanclerza Franciszka Gałuszkę,  
2. przy akceptacji Kwestor Barbary Sztraub,  
a  ..................................................................., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ............................................................. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro - 
zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania sprzedaż i dostawę  ................................ 
dla Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, zlokalizowanej przy ul. Straszewskiego 21-22 w 
Krakowie, zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty z dnia 3 grudnia 2015 r. i ofertą Wykonawcy z dnia 
.................. 2015 r., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie dostawy i odbioru realizacji umowy ze strony 
Zamawiającego jest p. Artur Kiklica, tel. 12 422 18 55, w. 40.  
3. Osoba odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy jest ....................................,  
tel. ..............., e-mail:  ............................. 
4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 
5. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień ................................, a termin zakończenia 
wykonania nie później niż na dzień ............................, przy czym Strony dopuszczają możliwość 
wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę 

netto: ...................., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23% daje 
kwotę brutto: ................., słownie:.............................................................................................................. 
2. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-00-07-593. 
3. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …............................. 

 

§ 3 

1. Wykonawca otrzyma określone w § 2 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru i po złożeniu faktury.  
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.  
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. Wykonawca udziela ............... miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i elementy (licząc od daty 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy), przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. 
3. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (miejscu dostawy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, to wszelkie 
działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 



fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 
ujawnia się  w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy. 
6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez 
stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia 
zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni, chyba że Strony w oparciu o 
stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 
8. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia 
awarii czy usterki. 
9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 
10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób nienależyty, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy 
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 
11. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. 
12. Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne. 
13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez 
producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
14. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 28 dni, czas 
naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a następnie Strony 
podpiszą stosowny protokół lub aneks do umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki 
oraz czas niezbędny dla jej usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

       

      § 6 
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

 

      § 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 
wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy, 
b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości do 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy, 
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej niż 50% wartości brutto przedmiotu umowy, 
d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad, 
nie więcej niż 50% wartości brutto przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej faktury. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,  
4. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona 
z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od treści zapisów § 7 ust. 1 lit.a) umowy. 
5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

      § 8 
1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić do umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć 
umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli jedna ze Stron w sposób podstawowy naruszy 



postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie strony mają osiągnąć w wyniku 
umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go 
realizować przez okres 7 dni, 
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz nie reaguje 
na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 
przez Zamawiającego terminie. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 
Wykonawcy. 
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej realizację. 
5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

 

       § 9 
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony 
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

       

      § 10 
Strony dopuszczają możliwość podpisania aneksu do umowy, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru 
ceny umowy, w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po 
stronie Zamawiającego, dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca dostawy oraz inne 
niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp., 
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę, 
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub 
zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, 
w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów, 
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów, 
e) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do 
reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych, 
zdrowotnych lub innych.  
      § 11 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy 
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. zm.). 
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 
4. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Krakowie. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 
 

.........................................                                          ..................................... 

    Zamawiający      Wykonawca 


