załącznik nr 3 do SIWZ
znak postępowania: ZP/DT/1/2020

Umowa nr ……………..(wzór)
zawarta w dniu…………………….. w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, z siedzibą 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60,
zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego pod numerem RIK 12/1999, REGON 000654144, NIP 6110052886 reprezentowaną
przez:
Tomasza Janczaka – Dyrektora ,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………….. z siedzibą w ……………………………………...…………….,
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami albo każda z osobna Stroną,
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak postępowania
ZP/DT/1/2020, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (zwaną dalej Ustawą Prawo zamówień publicznych), została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
1.Przedmiotem umowy jest:
- dostawa systemów oświetlenia sal koncertowych Filharmonii oraz drobnego sprzętu
nagłośnieniowego i projekcyjnego, a także ich montaż, konfiguracja oraz szkolenie z zakresu
obsługi;
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
b) oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych.
4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy przestrzegał będzie
obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
5. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń z jakimi osoby trzecie
mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
§2
1.Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
została na podstawie oferty Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty związane wykonaniem
przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto ……….. zł
(słownie złotych:……………………………..), która po doliczeniu należnego podatku od towarów i
usług VAT w wysokości …….%, stanowi kwotę brutto……………… zł (słownie
złotych:………………………………….).
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§3
1.Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
faktury wystawionej po wykonaniu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy
protokół odbioru przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty strony uznają dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zawierającej wyszczególnione składniki
przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia……, który zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowi ……. dzień od podpisania umowy. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu
umowy określa harmonogram prac, który przedstawiony zostanie przez Wykonawcę w terminie 3 dni
roboczych od podpisania niniejszej umowy. Harmonogram prac stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu
umowy pisemnie lub drogą elektroniczną za uprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, określający zgodność przedmiotu
umowy z SIWZ i ofertą Wykonawcy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Stron.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze wad, nieprawidłowości w działaniu
lub innych poważnych usterek przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi jego przyjęcia dokonując
odpowiedniej adnotacji w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
przedmiotu umowy wolnego od wad i zgodnego ze złożoną ofertą w terminie 7 dni roboczych.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi. Gwarancja
udzielana jest na okres ……….miesięcy. Rękojmia udzielana jest na zasadach określonych w
Kodeksie Cywilnym.
2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
3. Wykonawca z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancji
potwierdzające zakres oraz okres udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy jeżeli
ujawnią się one w okresie gwarancji lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli w
terminie gwarancji zostaną dokonane 3 naprawy danej wady i pomimo tego przedmiot umowy nadal
jest wadliwy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie 14
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym koszty dostarczenia i odbioru będzie ponosił
Wykonawca.
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6. W przypadku gdy naprawa nie będzie mogła być wykonana w terminie wskazanym w ust. 5,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie
gorszych niż reklamowany.
§6
1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w
§ 4 ust. 1.
b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
liczony od upływu terminu określonego w § 4 ust. 4.
2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę
umowną.
3. Zapłata kar umownych nastąpi według uznania Zamawiającego w drodze potrącenia kary umownej
z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację umowy lub w drodze zapłaty przez
Wykonawcę kary w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar umownych
wynikających z not obciążeniowych wystawionych przez Zamawiającego z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia za realizację umowy.
§7
1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający uprawniony będzie do
określenia dnia, z jakim następuje skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem, że w
przypadku, gdy nie określi innego terminu to strony przyjmą, że oświadczenie o odstąpieniu odniesie
skutek na dzień jego złożenia.
2. W przypadku wystąpienia tzw. sił wyższych, uniemożliwiających wykonanie postanowień
niniejszej umowy, a w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, ogień, eksplozja, awaria parku
maszynowego, zarządzenia i regulacje rządowe, włączając w to zakazy prowadzenia działalności
gospodarczej, wypowiedziana i niewypowiedziana wojna, zamieszki itp. Strony ustalają, że nie będą
zgłaszały względem siebie żadnych roszczeń.
§8
1. Zamawiający, stosownie do treści art. 144 ust. 1 pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
wyłącznie w sytuacji określonych w ww. przepisie.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wprowadzane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pod rygorem nieważności wymagają
formy pisemnej.
§9
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1. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia
lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, że wskazane w komparycji umowy adresy traktować będą jako adresy do
doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z wykonaniem niniejszej umowy.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania i korespondencja w zakresie opisanym w ust. 1 dla swojej
skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłane pocztą na adresy, o których mowa w ust.
2 lub e-mailem na adres osób wymienionych w ust. 4.
4. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań w trakcie wykonywania umowy,
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego
…………………………………………………………………………..
tel. ……………………, e-mail………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………………..
tel. ………..…………, e-mail ………………………………………………….
5. Strony zobowiązują się do powiadamiania drugiej strony o zmianach swoich adresów i danych, a
nie wykonanie tego obowiązku powoduje że doręczenie dokonane na adresy i dane wskazane w
komparycji umowy i w ust. 4 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne w terminie 7 dni od
nadania
przesyłki
listownej
lub
e-mail.
6. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, bez konieczności zmiany umowy.
§ 10
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stanowiące 2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy tj………(słownie:…….).
2. Kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
3. Zamawiający dopuszcza wnoszenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, według wyboru
Wykonawcy w niżej wymienionych formach:
1) pieniądzu;
2) poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
4. W przypadku wniesienia należytego zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający w ciągu 30
dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy zwraca Wykonawcy 70% ustalonego zabezpieczenia,
natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek
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powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w
pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel
Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.
§ 11
1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku informuję co następuje:
1) Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą
w 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60;
2) W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze jest powołany Inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 pkt a) w celu
realizacji umowy;
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom współfinansującym realizację
poszczególnych projektów;
5) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw trzecich;
6) Dane osobowe Wykonawcy będę przechowywane przez okres:
- 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym miała miejsce
realizacja umowy (zgodnie z przepisami podatkowymi) i przepisami instytucji
współfinansujących poszczególne projekty,
- 10 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym miała miejsce
realizacja umowy, zgodnie z przepisami instytucji współfinansujących poszczególne projekty;
7) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;
10) Dane Wykonawcy będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w elektronicznych
systemach księgowych.
2.Wykonawca potwierdza zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych.
§ 12
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w celu
jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa
zostanie poddana rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
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