UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ………………………………… roku w Krakowie pomiędzy:
Teatrem Łaźnia Nowa
……………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… zwanym dalej
Wykonawcą.
Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.
zm.).
§1
1. W związku z realizacją przez Zamawiającego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia
Wykonawca zobowiązuje się do
opis jak w SIWZ i szczegółowym opisie

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3. Usługa wykonywana przez Wykonawcę będzie usługą zrealizowaną na najwyższym
profesjonalnym poziomie.
4. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do
uwzględniania wskazówek i zaleceń Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania
zobowiązań
5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, określonych w załączniku nr 1* do
niniejszej umowy.
§2
1. . Z chwilą podpisania niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie - zwalniając
Zamawiającego - wszelką odpowiedzialność materialną za ewentualne roszczenia
kierowane do Zamawiającego oraz szkody wyrządzone komukolwiek w związku z
realizacją niniejszej umowy. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody
wyrządzonej przez Zamawiającego umyślnie lub przez niedbalstwo.
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, i oświadcza, że polisa obowiązuje na cały czas realizacji umowy. Wykonawca
jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ………………… zł brutto (słownie:
…………………………………), stawka podatku VAT ……%.
stawka za pokój, jednoosobowy
stawka za pokój dwuosobowy :.....
2. W przypadku zwiększenia rezerwacji stawki za pokój nie mogą być większe niż wskazane
w ofercie.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w sposób wskazany w ofercie

3. Możliwe raty w płatności tryb z oferty, MIEJSCE NA OKRESLENIE RAT
3. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu wykonania umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada NIP: ………….
6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT) i posiada NIP:..
§4
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, w terminach określonych w załączniku nr 1* do
umowy, wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1 %
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdą godzinę opóźnienia względem
podanego terminu gotowości;
2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
3) w przypadku innego niż określone w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu nienależytego
wykonania danej części umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w tym w szczególności w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5
umowy, w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej
kary umownej.
§5
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy:
1) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 2 dni od dnia kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych
przyczyn,
2) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy, w terminie
2 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie
od umowy;
3) jeżeli Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na czas realizacji umowy, w terminie 2 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął
informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy;
4) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w terminie 2 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn,
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30
dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
§6
Z zachowaniem prawa do nałożenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający
będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym:
1) jeżeli dotychczasowy przebieg umowy nie jest realizowany zadowalająco a Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego nie zmienił w wyznaczonym terminie sposobu realizacji umowy;
2) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, które mogłoby skutkować niepełną realizację
celu umowy;
§7
1. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub

wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub
niewykonaniem umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W
takim przypadku żadna ze stron nie może także naliczyć kar umownych.
2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub
zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające
którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą
umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo
dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo
intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można
było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W
rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy,
materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.
3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę
umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz
przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania
możliwych szkód.
4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej
zaistnienie.
§8
1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz stwierdzenia
prawidłowości wykonania umowy jest ……………………….., tel. ………………….., e-mail:
…………… lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. Zmiana osoby, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy.
2. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest
…………………………………….. , tel. ………………………………………., faks
………………………, e-mail: …………………………………
§9
1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania
warunków umowy.
§ 10
1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich
nieważności pisemnego aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą one dotyczyć
1) zmiany terminu Wydarzenia, spowodowanego w szczególności siłą wyższą oraz
okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, których nie był w stanie przewidzieć;
2) zmian lokalizacji Wydarzenia, spowodowanego w szczególności siłą wyższą oraz
okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, których nie był w stanie przewidzieć;
3) zmiany harmonogramu realizacji umowy;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego w szczególności ze zmniejszenia zakresu
przedmiotowego niniejszej umowy;
5) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, w tym zmiany parametrów sprzętu,
spowodowanego w szczególności siłą wyższą, zmianami programowymi, zmianami terminu lub
lokalizacji Wydarzenia oraz okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, których nie był w
stanie przewidzieć;
6) wprowadzenia innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 11
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla
Wykonawcy.
................................. .................................
Zamawiający

Wykonawca

