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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
UMOWA nr WTP-TP-2/21 – WZÓR 

 

sporządzona w dniu ……………………… 2021 r., zgodnie z przepisami z dnia 11 września 2019 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „Pzp”., pomiędzy: 

Wrocławskim Teatrem Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego 

Aleja Dębowa 16, 53-121 Wrocław 

tel. 71 / ………………………..,  

NIP: 896-000-55-61, REGON: 000278920 

który reprezentuje: Olga Nowakowska - Dyrektor 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WTP-TP-2/21, 
prowadzonego w trybie podstawowym, zawarta zostaje umowa następującej treści: 

 

§ 1.  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa systemu projekcji multimedialnej na potrzeby 

Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, w dniach od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. – na miejsce wskazane przez Zamawiającego z 

zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną dostawę.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Arkusz informacji technicznej stanowiący 

załącznik nr 2 do umowy.  

3. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest dopuszczony do 

obrotu na terytorium Polski. 

 

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego wykonać przedmiot umowy,  

tj. dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy oraz przeprowadzić szkolenia 

pracowników Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie obsługi przedmiotu umowy w terminie 

do ….. dni od daty podpisania umowy. 

2. Podpisanie protokołu odbioru i uruchomienia przedmiotu umowy (załącznik nr 3 do umowy) 

nastąpi po obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia. 

 

§ 3.  

Cena 

1. Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty z dnia …………… r., wynosi netto: ……….. 

zł, brutto: …………. zł (słownie: ………………………………………….).  

2. W cenie dostawy umowy zawarte są koszty: 

1) ubezpieczenia, opakowania i transportu do Zamawiającego oraz podatku VAT, 
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2) dostarczenia i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez 

niego wskazanym, 

3) zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

4) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie obsługi 

i konserwacji przedmiotu umowy. 

§ 4.  

Zapłata 

1. Zamawiający ureguluje należność za realizację przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane 

w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru  

Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do 

strony: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl). Wykonawca jest zobowiązany 

umieścić na fakturze numer niniejszej umowy. 

3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

(ust. 4-6 dotyczą Wykonawców zarejestrowanych w Polsce) 

4. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na podstawie otrzymanej 

faktury VAT na rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym 

wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie 

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. - Dz. U. 

z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.). 

5. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie narażony 

na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje podatkowe, 

z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając 

przy płatności ceny, dokonywanej zgodnie z ust. 1, z mechanizmu podzielonej płatności 

uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to 

skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony 

za zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę ceny za realizację przedmiotu umowy, przy 

założeniu, że suma wartości podatku od towarów i usług oraz wartości netto wykazanej na 

fakturze Wykonawcy odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek 

rozliczeniowy, wskazany na fakturze, oraz rachunek VAT Wykonawcy. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 5 Wykonawca oświadcza, iż nie będzie 

miał prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

 

§ 5.  

Warunki gwarancyjne 

1. Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu winien być fabrycznie nowy,  

tj. nieużywany, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcję 

obsługi i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia 

Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób 

trzecich z tytułu naruszenia praw patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. 
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3. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy od 

daty podpisania protokołu odbioru i uruchomienia i zapewnia w tym okresie bezpłatny 

serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części 

zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 5 lat licząc od daty 

zakończenia okresu gwarancji. W przypadku awarii projektora Wykonawca w okresie 

gwarancji zapewnienie urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane 

urządzenie, w terminie max. 5 dni od zgłoszenia uszkodzenia.1 

4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad przedmiotu umowy oraz koszty dojazdu serwisu do 

i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu umowy do i po naprawie nie 

obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 

5. Czas reakcji serwisowej, tj. czas przystąpienia do naprawy od daty zgłoszenia usterki, nastąpi w 

ciągu 3 dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia o usterce przez pracownika Zamawiającego 

na adres e-mail: [_], a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi 

konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia usterki. 

6. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający po uprzednim pisemnym 

ostrzeżeniu Wykonawcy, ma prawo zlecenia usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy 

osobie trzeciej, zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi.  

7. Wszelkie naprawy przedmiotu umowy będą wykonywane na miejscu u Zamawiającego, a jeśli to 

konieczne poza jego siedzibą.  Koszty dojazdu serwisu i transportu tego urządzenia do serwisu  i 

po naprawie ponosić będzie Wykonawca. 

8. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego  

do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie 

spowodowanego złą eksploatacją.  

9. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny 

nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. 

Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz 

zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem 

gwarancji wskazanym w ust. 3.  

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy 

niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez 

Zamawiającego, bez pisemnej zgody Wykonawcy.     

11. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i braki, 

jeżeli Wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów. 

12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: …………………………………………………… (należy wskazać podmiot 

świadczący serwis, adres serwisu, tel i adres e-mail). 

 

§ 6.  

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 

1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto 

przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie 

dłużej niż 20 dni i 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy następny dzień zwłoki. 

2. Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu 

do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w terminie 

 
1 Zależnie od oferty Wykonawcy w tym zakresie. 
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30 dni od wyznaczonego w ww. wezwaniu terminu wykonania przedmiotu umowy i naliczyć karę 

umowną w wysokości 20 % ceny brutto przedmiotu umowy. 

3. W razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy przedmiotu umowy lub w wykonaniu 

naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad terminy określone w § 5 ust. 5 umowy, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu 

umowy przekazanego do naprawy za każdy dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż  20 

dni i 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy za każdy następny dzień 

zwłoki. 

4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we 

właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

5. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o: 

1) zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) otwarciu likwidacji Wykonawcy, 

3) zajęciu majątku Wykonawcy, 

4) dostarczeniu przedmiotu umowy niezgodnego z SIWZ. 

5)  

6. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10 

% ceny brutto przedmiotu umowy. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% ceny brutto przedmiotu umowy.   

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu 

zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

10. Pomimo odstąpienia pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych 

i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy a także inne prawa i 

zobowiązania, jeśli wynika to z ich właściwości. 

11. Z zastrzeżeniem ust. 13, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia, poza prawem do wynagrodzenia wyłącznie 

za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. 

12. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty. 

13. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 

o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 7.  

Zmiany umowy: 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Istotna zmiana zawartej umowy, określona w art. 454 ust. 2 Pzp, nie jest dopuszczalna.  



  

5 

 

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp, albo  

2) na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdy zachodzi jedna z 

wymienionych poniżej okoliczności: 

1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona 

stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 

2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia 

umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 

3) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli 

potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

4) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez 

których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

5) wystąpienie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w Formularzu ofertowym 

Wykonawcy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

6) wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, powodującymi niemożność 

dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin 

ten może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności oraz na podstawie dowodów 

przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzających te okoliczności. 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, 

będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są: 

- ze strony Zamawiającego: ………….., tel. …………., mail: ………....; 

- ze strony  Wykonawcy: …………….., tel. ………….., mail: ………....; 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy;  

załącznik nr 2 – Arkusz informacji technicznej; 

załącznik nr 3 - Protokół odbioru i uruchomienia 

 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………………     …………………………………………… 

 

Data podpisania umowy: …………………………………………………. 
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PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA  

Załącznik nr 3 do Umowy WPT-TP-2/21  

 

Zamawiający: Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego,  

Aleja Dębowa 16, 53-121 Wrocław 

 

Wykonawca: .........................................................................................................  

 

1) Urządzenie ……………………………………………………..……………………………. 

• Numer fabryczny /seryjny……………………………..……………………………………..  

2) Zamawiający stwierdza poprawność działania urządzenia i zgodność jego parametrów z 

danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.  

3) Szkolenie: Zamawiający został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń. 

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia: (Imię Nazwisko): 

  

a) .........................................................  

b) .......................................................... 

c) .........................................................  

d) .......................................................... 

 

4) Dokumentacja przekazana: Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi   

Uwagi:  

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

 

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

Data dostawy :……………………………                Data zamontowania:…………………………………  

 

WYKONAWCA:                     ZAMAWIAJĄCY: 

  

Podpis i pieczątka                                                                Podpis i pieczątka 
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