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Znak sprawy: AG-270-3-2018                                                                                         Załącznik nr 3 do SIWZ 

(WZÓR) 

UMOWA Nr AG-270-3-2018 

 

zawarta w Rzeszowie, w dniu ________________2018 roku, pomiędzy: 

Teatrem im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 i 9,  
35-010 Rzeszów, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego pod numerem RIK 7/99, REGON: 000279775,  
NIP: 813-02-66-769, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
 
Pana Jana Nowarę – Dyrektora  
a 

Panem/Panią ______________________, przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą _________________________, z siedzibą w _________________________, status wpisu  
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia umowy: „aktywny”, 
NIP:________________, REGON ______________, zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 *wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą 
_______________, pod adresem __________________, 

REGON ________________, NIP ________________ zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 

 * [Firma] z siedzibą w ___________________________, której akta rejestrowe przechowuje Sąd 
Rejonowy _______________, pod nr KRS: _______________, 

REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości 
________, wpłaconym w wysokości _________________*, w imieniu i na rzecz której/-ego działają: 

___________________________     - ___________________________ 

___________________________     - ___________________________ 

zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejszą umowę zawarto, w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Realizację imprez kulturalnych w ramach I Międzynarodowego 

Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE” w Rzeszowie 
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§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie, montaż, demontaż oraz obsługa techniczna 

infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektów artystycznych, które będą 

realizowane przez Zamawiającego w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 

TRANS/MISJE /dalej: Impreza/, która odbywać się będzie w Rzeszowie oraz Łańcucie. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

następujących działań:  

a) dostarczenia, montażu i demontażu sprzętu oraz dostępności techników zgodnego  

z OPZ, stanowiącego Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 

b) realizacji obsługi technicznej w sposób opisany w OPZ, 

c)  realizacji zamówień dodatkowych zgodnych z OPZ w cenach przedstawionych  

w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

3. Infrastruktura techniczna w ilości i o parametrach określonych przez Zamawiającego, musi być 

przez Wykonawcę dostarczona, ustawiona i odpowiednio uruchomiona zgodnie z wymogami 

Zamawiającego. Ostateczna decyzja detali lokalizacyjnych montażu zostanie rozstrzygnięta po 

wspólnej wizji lokalnej Wykonawcy i Zamawiającego.  

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy podlega osobie wskazanej w § 6 niniejszej 

Umowy.  

§ 2 Terminy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 

01.09.2018 r.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym przez Zamawiającego w OPZ, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy powierzchnie, gdzie ma zostać dostarczony  

i zamontowany sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy.  

4. Wykonawca w ciągu 24 godzin od zakończenia Imprezy dokona demontażu infrastruktury 

technicznej, o której mowa w Załączniku nr 1.  

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………. zł. 

netto (słownie: ………………………………… złotych ……/100), powiększone o podatek VAT  

w wysokości ………. % tj. łącznie ………………….. zł. (słownie: ……………………… złotych 00/100 

brutto).  

2. Kwota wynagrodzenia określona w § 3 pkt.1. stanowi maksymalne zobowiązanie 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy  

z wyłączeniem zamówień dodatkowych przewidzianych w części III OPZ. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zapłacone, na podstawie faktury VAT, 

przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT płatnej po wykonaniu 

przedmiotu umowy, przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy protokołem odbioru 

bez zastrzeżeń, po wystawieniu przez Wykonawcę i doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT  

z 30 dniowym terminem płatności.  

4. Każda z części (część I i II oferty) zostanie wyszczególniona na fakturze osobno. Za zlecone przez 

Zamawiającego zamówienia dodatkowe Wykonawca wystawi osobną fakturę na podstawie 
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protokołu realizacji zamówień dodatkowych. Warunki płatności tej faktury będą identyczne do 

opisanych w pkt. 1. 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca potwierdza, iż posiada wymagane prawem i zasadami wiedzy technicznej 

kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim przygotowaniem niezbędnym  

do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie 

z najwyższą starannością Wykonawcy profesjonalisty - wymaganą dla tego typu realizacji. 

3. Wykonawca gwarantuje utrzymanie wyposażenia technicznego w ciągłej gotowości do 

funkcjonowania, w tym Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowej obsługi 

technicznej oraz nieodpłatnego serwisu technicznego wyposażenia technicznego składającego 

się na przedmiot umowy zgodnie z następującymi zasadami: 

a) usługi serwisowe świadczone będą przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia  

w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, 

b) czas reakcji serwisu nie przekroczy 15 minut licząc od chwili wystąpienia awarii, 

c) maksymalny czas usunięcia awarii nie przekroczy 60 minut od momentu  

jej wystąpienia, 

d) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii w ciągu 60 minut od chwili jej 

wystąpienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w miejsce niedziałającej 

infrastruktury technicznej, którą dostarczył odpowiednio działającego sprzętu 

zastępczego lub jego zamiennika o takich samych właściwościach jak element, który 

uległ awarii. 

4. Wykonawca, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zobowiązany jest wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza lub gwarancji bankowej 

płatnej na pierwsze żądanie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 

pkt.1 niniejszej umowy. 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się uzyskać wszelkie wymagane przez prawo zgody i zezwolenia 

właściwych terenowo władz i służb (oraz innych uprawnionych podmiotów) na organizację 

Imprezy, obejmującego przedmiotowy zakres umowy w miejscu i czasie określonym niniejszą 

umową w taki sposób, aby Wykonawca mógł zrealizować przedmiot umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia zabezpieczenia Imprezy, zwłaszcza poprzez 

zapewnienie całodobowej ochrony ogólnodostępnych lokalizacji Imprezy przez 

licencjonowaną agencję ochrony. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić dostęp do prądu w lokacjach, w których wymagane 

jest jego wykorzystanie. Zlecenie Wykonawcy realizacji zamówienia dodatkowego w postaci 

agregatu prądotwórczego będzie rozumiane jako zapewnienie Wykonawcy wymaganego 

dostępu. 

§ 6 Nadzór 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie postanowień 

niniejszej umowy jest …………….. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty, podejmowane uzgodnienia oraz 

podpisanie protokołu odbioru jest ……………………………………………… 
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§ 7 Siła wyższa 

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, 

w jakim było to spowodowane przyczynami siły wyższej, w tym oddziaływaniem sił przyrody (powódź, 

trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne itp.) strajkami, rozruchami, działaniami wojennymi, 

żałobą narodową itp. Żadna ze stron nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu spowodowanych 

działaniami osób trzecich, na których działanie nie miała wpływu ani przy zachowaniu należytej 

staranności nie mogła takim działaniom zapobiec. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w Tytule XV Kodeksu Cywilnego 

przysługuje im prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie 

podejmuje wymaganych działań pomimo upływu 2 dni od pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego, 

b) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją 

techniczną, 

2. Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia 

pisemnego zawierającego uzasadnienie prawne i faktyczne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat  

w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niezgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 30% kwoty 

wynagrodzenia netto, wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

b) za nieterminowe wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 2,5 % kwoty wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdą 

godzinę zwłoki w stosunku do uzgodnionego harmonogramu lub odpowiednio 

dyspozycji Zamawiającego, nie więcej jednak niż 30 % kwoty tego wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiający od umowy odstąpi 

na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Strony 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 
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3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

sporu. 

6. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 3 dni od 

pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                       WYKONAWCA: 

 

   ……………………………………                                                                                    ……………………………………………. 


