Załącznik Nr 6b do SIWZ
WZÓR
UMOWA NR_______________
zawarta dnia [....................2018] r. w Warszawie pomiędzy
Teatrem Wielkim – Operą Narodową z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Teatralnym 1,
zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 525-20-59-432 zwanym dalej
„Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają:
[___] - [___]
[___] - [___]
a
*[Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą [___] , z siedzibą w
[___] pod adresem [___] (status wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia
zawarcia Umowy: „aktywny”)
REGON[___] NIP[___], zwanym/ną 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”
zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami
*w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności
jako spółka cywilna, należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki.
W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
zwanej dalej „Ustawą” została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej Umową:
§ 1 [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa komputerów przenośnych, zwanych dalej łącznie Urządzeniami lub
każde z osobna Urządzeniem, wymienionych w Załączniku do Umowy Zestawienie dostawy (dalej Załącznik),
określającym szczegółowe informacje o Urządzeniach (nazwa, ilość, ceny, okres gwarancji) , sporządzonym
zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy i ofertą
Wykonawcy.,
2.

W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia do:
1) transportu Urządzeń do miejsca docelowego wraz z wniesieniem i ustawieniem w siedzibie
Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym,
2) zainstalowania systemu operacyjnego na dostarczonym Urządzeniu.
3) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentów gwarancyjnych.
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§ 2 [Właściwości sprzętu komputerowego, oprogramowania, gwarancja]
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzeń określonych w Załączniku do Umowy zgodnych
z opisem zawartym w Załączniku nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy i
złożoną ofertą, o wysokiej jakości oraz dopuszczonego do obrotu handlowego.
2. Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (w żaden sposób nieużywane, w tym także do celów
wystawowych/pokazowych).
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone poszczególne Urządzenia na okres
wskazany w Załączniku- od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta przez cały okres gwarancji.
5. Zgłoszenia wszelkich wad będą przyjmowane przez serwis gwarancyjny Wykonawcy w dni robocze
w godzinach [___] pocztą elektroniczną pod adresem [___], telefonicznie na numer [___] .
6. Przez dzień zgłoszenia należy rozumieć dzień wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną lub
telefonicznego zgłoszenia wady serwisowi przez Zamawiającego.
7. Naprawa Urządzenia musi się odbyć do końca czternastego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii.
8. Wszelkie naprawy będą wykonywane na miejscu w siedzibie Zamawiającego chyba, że z przyczyn
technicznych nie będzie to możliwe - w takim wypadku transport do miejsca naprawy odbywa się na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku niemożności wykonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować na czas naprawy w miejsce uszkodzonego
Urządzenia inne równoważnie funkcjonalnie (w tym również oprogramowanie systemowe), nie później
niż do końca następnego dnia roboczego po upływie terminu na naprawę urządzenia.
10. Trzykrotna naprawa tego samego Urządzenia lub jego podzespołu w okresie gwarancji skutkuje bezpłatną
wymianą na Urządzenie nowe i wolne od wad.
11. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.
12. Wykonawca ponosi w pełnej wysokości wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt
części zamiennych i ewentualnego transportu do i z miejsca naprawy.
13. Wraz z Urządzeniami, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne, w których to
dokumentach powinny być zawarte warunki serwisowe oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
14. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie daje Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Jeżeli z powodu nieusunięcia w terminie wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią
udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód.
16. Strony przedłużają okres rękojmi za wady do końca okresu gwarancji.

§ 3 [Terminy]
1. Wykonanie Umowy w całości nastąpi w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy tzn. do dnia [___] r.
2. Dokładny dzień dostawy Urządzeń, w ramach terminu, o którym mowa w ust 1, zostanie uzgodniony przez
Zamawiającego i Wykonawcę po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o przewidywanym terminie
dostawy. Powiadomienie zostanie złożone z minimum 2 - dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem dostawy.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone Urządzenia są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Umowie (zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy) lub są wadliwe, Wykonawca zobowiązuje
się do przyjęcia zwrotu i wymiany takiego towaru na nowy odpowiadający wymaganiom określonym
w Umowie (zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy) i wolny od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego oraz do pokrycia kosztów transportu.
4. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zobowiązania
określone w Umowie, w tym określone w § 1 ust. 3 Umowy oraz przeprowadzić procedurę odbioru
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i uzyskać podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru dostarczonych Urządzeń.
§ 4 [Dane kontaktowe]
1. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt w sprawie wykonania Umowy ze strony Zamawiającego, a także
za podpisanie protokołu odbioru, jest Pan Tomasz Nazaruk tel. (22) 69 20 304 lub inna wyznaczona
pisemnie osoba.
2. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt w sprawie wykonania Umowy ze strony Wykonawcy, a także
za podpisanie protokołu odbioru, jest Pan/Pani [___] tel. [___] lub inna wyznaczona pisemnie osoba.
§ 5 [Wynagrodzenie]
1.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy w całości
wynosi: brutto [___] zł (słownie zł: [___]), w tym należny podatek VAT, z zastrzeżeniem przypadku,
o którym mowa w ust 3 i 4

2.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym koszt opakowania,
dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji.

3.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są Urządzenia, w odniesieniu do których mają zastosowanie
przepisy art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r. poz. 1221
z późn. zm.) odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie
z tym przepisem.

4.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 3 Wykonawca wystawi fakturę bez podatku
VAT i oznaczy fakturę „odwrotne obciążenie”.

5.

W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca
poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały
w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe dotyczy
zarówno, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na
jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również w przypadku, w którym Zamawiający na skutek
błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.

6.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.

7.

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości
przedmiotu Umowy (Urządzeń), zgodnego z ofertą złożoną przez Wykonawcę i wymogami zawartymi w
SIWZ, dokonany przez osobę określoną w § 4 ust. 1 Umowy, a także należyte wykonanie wszystkich
zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy. Potwierdzeniem odbioru jest pisemny protokół odbioru
podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy.

8.

Płatność wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Wykonawcę,
w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

9.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym
wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy oraz pokrywa wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy.

10. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe na pisemne żądanie Wykonawcy.
§ 6 [Kary umowne, odpowiedzialność]
1.

Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu Cywilnego lub Ustawie, Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części - według wyboru
Zamawiającego - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym
w szczególności:
1) niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu Umowy;
2) niespełniania przez Urządzenia wymagań określonych Umową, niedotrzymanie warunków
świadczenia usług gwarancyjnych;
3) nieusunięcia przez Wykonawcę w
przedstawionych do odbioru Urządzeń;

wyznaczonym

przez

Zamawiającego

terminie

4) gdy wady występujące w Urządzeniach są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym czasie;
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wad

5) gdy wady uniemożliwiają korzystanie z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia Zamawiającego od Umowy powinno zostać złożone na piśmie.
Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistniałej okoliczności uprawniającej Zamawiającego do wykonania prawa
odstąpienia.
3. Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego oraz innych uprawnień
określonych Umową, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie części lub całości prac wchodzących
w zakres przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku zwłoki
Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań umownych (wykonanie zastępcze).
4. Niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
następujących okolicznościach:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad lub w dostarczeniu Urządzenia wolnego od wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu
usunięcia wad,
3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - karę w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Kary mogą podlegać sumowaniu.
6. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. Opóźnienie
w zapłacie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości poniesionej szkody.
8. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraża zgodę.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za utratę lub uszkodzenie Urządzeń do momentu
podpisania protokołu odbioru Urządzeń przez Zamawiającego w jego siedzibie. Powyższa zasada
odpowiedzialności odnosi się także do powierzenia Urządzeń Wykonawcy w celu naprawy Urządzeń i
obejmuje okres od chwili odbioru Urządzeń przez Wykonawcę, do chwili zwrotu Urządzeń
Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone stosownym pisemnym protokołem.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, którymi posługuje się przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy lub przy pomocy, których wykonuje przedmiot Umowy, w tym
podwykonawców, jak za swoje własne działania lub zaniechania, przy czym Strony tym samym wyłączają
zastosowanie art. 429 kc do odpowiedzialności Wykonawcy w tym zakresie.

§ 7 [Zmiany Umowy]
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod
rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
Załączniku nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy oraz strony Umowy
wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze
Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z
następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
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i. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;
b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania,
w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w
Umowie;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – b) termin wykonania
Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane
w Załączniku nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
b) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu
na zmiany obowiązującego prawa;
c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiającego;
3) zmiana organizacji spełniania świadczenia:
zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub
sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy;
4) pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, przez siłę
wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego
strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu
Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski
żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej),
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku ograniczenia
środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje Zamawiający. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;
c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie Teatru działaniami artystycznymi, przy
czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących uniknięcie lub usunięcie
kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac;
f) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.
4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
§ 8 [Pozostałe postanowienia]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy
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a w szczególności Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby.
3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być rozwiązywane
bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji,
zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego.

Załącznik do Umowy:
„Zestawienie dostawy.”

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik do Umowy
Zestawienie dostawy

ILOŚĆ
Lp

NAZWA

CENA

WARTOŚĆ

CZAS

TRWANIA
/SZT/ JEDNOSTKOWA CAŁKOWITA
G
WARANCJI
BRUTTO /ZŁ/
BRUTTO /ZŁ/
/W
MIESIĄCACH

/
1

2

3

4

Komputer przenośny

1 ___________________________________
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nazwa/typ/model

RAZEM
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