
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy 
SZP-26-4/2020 

 

 

UMOWA nr ……………………….. 

 

 

zawarta w dniu ………………………………. r. w ……………… pomiędzy:  

 

Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu z siedzibą: 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12, 

zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego pod nr RIK-2/2000, NIP 754-033-98-81, Regon 000279717, zwanym 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Norberta Rakowskiego – Dyrektora Teatru, 

2. Ewę Wodecką – Główną Księgową 

 

a 

……………………………………………………….., wpisaną do ……………………………… pod numerem: 

………………………….., NIP: …………………., REGON: ………………….., reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

W wyniku wyboru oferty w dniu ……………………. r. z przeprowadzonego postępowania w formie 

przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 

„Zakup wyposażenia technicznego przez Teatr im Jana Kochanowskiego w Opolu” 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

Dostawa, tj. przeniesienie własności oraz dostarczenie …………………………………. w ramach zadania 

pn.: „Zakup wyposażenia technicznego przez Teatr im Jana Kochanowskiego w Opolu składający 

się z: 

1. Systemu dystrybucji i konwersji cyfrowych sygnałów fonicznych (system nagłośnieniowy – 

zestaw składający się z routerów światłowodowych, konwerterów, modułów wyjścia, modułów 

wejścia, przewodów światłowodowych. 

2. Systemu bezprzewodowej transmisji dźwięku (system nagłośnieniowy – zestaw składa się z 

nadajników, akumulatorów, kabli, mikrofonów nagłownych i dookólnych, DiGiCO, 

komputerów, oprogramowania) 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy – Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna - Opis 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1:  Oferta przetargowa wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 2:  SIWZ z dnia ………… wraz z załącznikami, w tym Załącznikiem nr 1 do SIWZ – 

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

§ 3 

WARUNKI WYKONANIA UMOWY  

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

2. Ilość, rodzaj, parametry i charakterystyka Przedmiotu Umowy określone zostały w Załączniku 

nr 2 do niniejszej Umowy, tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami. 

3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do kontaktu przy wykonaniu 

Przedmiotu Umowy: 

a) Zamawiający – ……………………………… 

b) Wykonawca – ………………………………. 

4. Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, to znaczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 

2019 r. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy w odpowiednich opakowaniach 

transportowych, pozwalających na bezpieczne dostarczenie Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu. 

6. O gotowości dostarczenia Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Za formę równoważną formie pisemnej 

będzie się uważało wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: r.kondziela@teatropole.pl; 

pod rygorem potwierdzenia jej otrzymania. O gotowości dostarczenia Przedmiotu Umowy 

Wykonawca winien poinformować w jednej ze wskazanych powyżej form w terminie co 

najmniej 3 dni przed planowaną dostawą. Zaproponowany przez Wykonawcę termin dostawy 

winien zostać potwierdzony przez Zamawiającego w formie pisemnej bądź na adres mailowy: 

… wraz z dookreśleniem docelowego miejsca dostawy w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni na własne ryzyko i koszt transport Przedmiotu Umowy do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na podstawie ust. 6 powyżej.  

8. Podczas dostawy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia tras, ciągów 

komunikacyjnych w taki sposób, aby nie uszkodzić ścian, podłóg oraz innych elementów 

budynku Zamawiającego i jego wyposażenia oraz zagospodarowania terenu wokół budynku 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa egzemplarze instrukcji obsługi w języku polskim, 

przy czym instrukcja w języku polskim może być instrukcją skróconą, wówczas, gdy 

jednocześnie dostarczona zostanie pełna instrukcja w języku angielskim.  Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć instrukcje serwisowe dla poszczególnych urządzeń w języku 

polskim. Wymagane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy 

dostarczeniu Przedmiotu Umowy. Powyższe będzie jednym z warunków dokonania odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca odpowiada za Przedmiot Umowy do czasu jego ostatecznego przekazania 

Zamawiającemu i podpisania przez obie Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 

mailto:r.kondziela@teatropole.pl
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11. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

Osobą upoważnioną do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest Robert Kondziela tel. 509 117 885 mail.: 

r.kondziela@teatropole.pl . Osobą upoważnioną do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisania 

protokołu odbioru Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest 

………………………………………………………………………….. tel. ………………………… mail.: ……………………. 

12. Protokół odbioru Przedmiotu Umowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego stwierdza kompletność Przedmiotu Umowy oraz zgodność z OPZ. 

Zamawiający zobowiązuje się w obecności Wykonawcy sprawdzić kompletność Przedmiotu 

Umowy, zgodność z OPZ. 

13. W przypadku dostarczenia Przedmiotu Umowy niekompletnego, niezgodnego z OPZ, w złej 

jakości oraz w razie ujawnienia wad lub/i niesprawności urządzeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy w trakcie dokonywania odbioru, Wykonawca na swój koszt dostarczy 

Przedmiot Umowy kompletny, zgodny z OPZ, dokona jego wymiany na nowy lub dokona 

usunięcia wad lub/i niesprawności w terminie 14 dni od daty dostarczenia Przedmiotu 

Umowy. Wówczas Zamawiającemu służy prawo do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, a za 

datę odbioru Przedmiotu Umowy ustala się datę, w której Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu Przedmiot Umowy kompletny, zgodny z OPZ, nieposiadający wad lub/i 

sprawny, co zostanie stwierdzone przez Strony w bezusterkowym protokole odbioru 

Przedmiotu Umowy. W przypadku niezgodności z OPZ, wady lub/i niesprawności urządzeń 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, niemającej istotnego charakteru, Zamawiający 

może odebrać Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami stwierdzonymi w protokole odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

14. Podpisanie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ustępie 12 oraz 13 

powyżej i odbiór Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania 

reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących 

jakości dostarczonego Przedmiotu Umowy w formie pisemnej, faksu lub poczty elektronicznej, 

które to formy są wiążące dla Wykonawcy. 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy i będzie realizował Umowę z należytą starannością. 

2. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy, ponosi odpowiedzialność za kompetentną, 

terminową, rzetelną i całościową realizację Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy i posiadający gwarancję producenta 

Przedmiot Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest jego własnością. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone, w mieniu Zamawiającego, 

szkody przez osoby realizujące Umowę w imieniu Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

Przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 

patentów. 
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7. Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać 

Przedmiot Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

kwoty otrzymanej tytułem wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na terenie Teatru warunków do sprawnej 

realizacji dostawy 

9. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) dokumenty gwarancyjne producentów (karty gwarancyjne); 

2) dwa egzemplarze instrukcji obsługi w języku polskim, przy czym instrukcja w języku polskim 

może być instrukcją skróconą, wówczas, gdy jednocześnie dostarczona zostanie pełna 

instrukcja w języku angielskim; 

3) instrukcje serwisowe dla poszczególnych urządzeń w języku polskim; 

4) inne dokumenty, które Wykonawca otrzyma od producenta. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE, SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają dla 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………………… netto (słownie: 

………………………… złotych netto) plus obowiązująca w dacie wystawienia faktury przez 

Wykonawcę stawka podatku VAT, brutto: ............................... (słownie 

...................................................). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 

przewidzianego w ust. 1 powyżej, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, za 

zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 3 ust. 12 i 13 Umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie później niż w terminie do 30 dni, liczonym 

od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę 

dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu 

należności w banku Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

8. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i 

szacunków w tym: koszty związane z przygotowaniem dostawy Przedmiotu Umowy, 

transportu, koszty opakowań, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku, przewozu, 

rozładunku, koszty takie jak: narzuty, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług) 

i upusty, jakie Wykonawca stosuje oraz pozostałe czynniki cenotwórcze. Wykonawca nie jest 

uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń względem Zamawiającego ani 

dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6 

KARY UMOWNE 
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1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy 

Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach 

i w następującej wysokości: 

1) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 

a) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, liczonego za każdy zakończony 

dzień zwłoki, 

b) zwłoki w usunięciu wad lub/i niesprawności urządzeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy w trakcie dokonywania odbioru – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, liczonego za 

każdy zakończony dzień zwłoki, 

c) zwłoki w terminowym wywiązaniu się z obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, liczonego za każdy zakończony dzień zwłoki. 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada druga 

Strona, Strona odstępująca od Umowy ma prawo żądać od Strony odpowiedzialnej, 

zapłaty kary umownej – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin na jego wykonanie oraz może żądać zapłaty kar umownych w wysokości 

określonej w ust. 1 pkt. 1 lit. a) niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia naliczonych kar 

umownych. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych 

kar umownych. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o 

której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

w następujących okolicznościach i terminach:  

1) gdy Wykonawca nie wywiązał się z wykonania Przedmiotu Umowy przez czas dłuższy niż 14 

dni od upływu terminu określonego w § 2 Umowy. Uprawnienie to Zamawiający może 

wykonać w terminie 4 tygodni, od upływu terminu określonego w § 2 Umowy, 

2) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 4 tygodni od powzięcia informacji 

o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, nie dłużej jednak niż w terminie 3 miesięcy od 

upływu terminu określonego w § 2 Umowy. 

3) w przypadku, gdy łączna wysokość (suma) kar umownych osiągnie wysokość 10 % łącznej 

ceny ofertowej brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy, niezależnie od uprawnienia do 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 4 tygodni od upływu terminu 

określonego w § 2 Umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego 

mu wynagrodzenia z tytułu części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy. 

§ 8 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ........... miesięcznej gwarancji. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy również jakości zastosowanych 

materiałów, wyrobów i urządzeń. 

2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, iż 

Wykonawca udziela rękojmi za wady równej okresowi gwarancji, o której mowa w ust. 1. 

Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o gwarancji, należy przez to 

rozumieć również rękojmię za wady. 

3. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument 

gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 

nieprzewidzianych w niniejszej Umowie. Przede wszystkim zaś postanowienia Gwarancji 

nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy, w szczególności niniejszego § 8, a w 

przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu 

Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej 

Umowy. Przez sprzeczność dokumentu Gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień 

nieuregulowanych w niniejszym § 8, nie znajdujących się wprost w niniejszym § 8 bądź w 

jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszym § 8, a które będą niekorzystne dla 

Zamawiającego.  

4. Gwarancja i rękojmia obejmują wszystkie wykryte podczas eksploatacji Przedmiotu Umowy 

wady oraz uszkodzenia i usterki powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z 

przeznaczeniem użytkowania. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy Przedmiotu 

Umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego w formie 

pisemnej e-mailem. 

6. Czas reakcji na zgłoszoną wadę lub/i usterkę lub/i uszkodzenie - nie dłuższy niż 48 godzin. 

Oznacza to przystąpienie Wykonawcy do usunięcia wady/usterki/uszkodzenia nie później 

niż w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Zamawiającego (pisemnie mailem). 

7. Przedmiot Umowy wymagający naprawy poza siedzibą Zamawiającego zostanie odebrany 

przez Wykonawcę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 

tj. 8.00-16.00 w maksymalnym terminie 48h liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji pod 

adresem mailowym: ……….. . Kontakt z osobą uprawnioną do przyjmowania reklamacji: 

……………………. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
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Zamawiającemu zastępczych urządzeń o parametrach i standardach nie gorszych niż 

naprawiane, w terminie ….. dni od zgłoszenia reklamacji. 

8. Czas naprawy: do 30 dni, licząc od momentu zgłoszenia reklamacji. Czas naprawy obejmuje 

wykonanie naprawy, dostarczenie i ponowne uruchomienie Przedmiotu Umowy w 

siedzibie Zamawiającego. 

9. W przypadku niemożności dokonania naprawy Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od 

daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub dwukrotnej naprawy tego samego 

elementu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania wymiany wadliwego 

elementu Przedmiotu Umowy na nowy o niegorszych parametrach i standardach. Wszelkie 

koszty związane z wymianą Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

10. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy na 

wolny od wad lub dokonania istotnych napraw Przedmiotu Umowy objętych gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu 

Umowy wolnego od wad. 

11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

12. Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu w 

przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki lub/i uszkodzenia w terminie 

określonym w ust. 8 powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki 

lub uszkodzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie 

zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze 

postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 kodeksu cywilnego w zakresie 

obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

13. Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 12 

powyżej, nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

14. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia 

wad/usterek/uszkodzeń, o której mowa w ust. 12 oraz 13 niniejszego paragrafu, nie stoi na 

przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych, o 

których mowa w 6 ust. 1 lit. c) Umowy. 

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie do Gwarancji stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 9 

ZMIANY UMOWY 

1.  Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności 

wskazanych w ust. 2 poniżej, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień 

niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

2.  Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę bądź Zamawiającego, 

2) konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy o charakterze informacyjnym i 

instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, osób upoważnionych do komunikowania 
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się, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy, osoby 

uprawnionej do przyjmowania reklamacji wraz z adresami, numerami telefonów, 

telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp., 

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,  

4) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła 

wątpliwości interpretacyjne między Stronami,  

5) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn 

wcześniej nieprzewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,  

6) konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  

7) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 

Zamawiającego,  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

9) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i 

usług,  

10) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów 

Przedmiotu Umowy na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach 

technicznych, 

12) zmiany terminu realizacji dostawy Przedmiotu Umowy w przypadkach: 

a) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

b) okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

13) strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy również w przypadkach i na 
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w 
szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). 

3. Zmiany w Umowie można wprowadzić za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 

§ 10 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), 

Zamawiający informuje, że: 
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a) Zamawiający, którym zgodnie z niniejszą Umową jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 

Plac Teatralny 12, 45 – 056 Opole, jest administratorem danych pozyskanych w związku z 

zawarciem i wykonaniem Umowy. 

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując 

się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adres e-mail: iod@teatropole.pl lub pod 

numerem telefonu 77 4539082 bądź na adres siedziby administratora, o którym mowa powyżej. 

c) Zamawiający przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu 

przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres 

zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawców będących osobami fizycznymi lub 

uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 

pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu,  

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Zamawiający 

wykorzystuje w następujących celach: 

- w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest Stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie 

przechowywania faktur i dokumentów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, 

polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub 

obrony oraz bieżącego kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia korespondencji e-mail oraz 

tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f 

RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez 

okres realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony 

w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a 

po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Zamawiającego – dane 

będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia 

skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu 

wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas 

wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również 

przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może 

być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych 

niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą 

wymagać tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską 

lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, 

którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym 
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Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

tym organom kontrolującym. 

g) Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych 

do tej ustawy jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. W zakresie zawarcia 

i wykonania Przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania 

w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy bądź 

wykonanie Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

h) Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Zamawiający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje 

profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych1, prawo do sprostowania danych osobowych2, prawo żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych3, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego. Zamawiający przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie 

wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Zamawiającego ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub 

dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą, 

której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 

Zamawiającego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zwalniając tym samym Zamawiającego 

z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 

RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić dokumentację 

lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego) potwierdzające 

dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w tym w szczególności przepisy: 

1) ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do ww. ustawy 

 
1 W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, a 

w odniesieniu do  przetwarzania  danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz 

załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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2) kodeksu cywilnego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie Pzp, zgodnie z art. 139 ust. 1 

Pzp. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej Umowy 

będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

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

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1:  Oferta przetargowa wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 2:  SIWZ z dnia ………… wraz z załącznikami, w tym Załącznikiem nr 1 do SIWZ – 

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

 


