
   Załącznik Nr 6 SWZ nr ref. PTT – ZP/2620/01/03/2022 

UMOWA nr …..…/………./2021 

zawarta w dniu ________________ 2022 roku w Poznaniu, pomiędzy 

Polski Teatr Tańca instytucja kultury z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru 
prowadzonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, ul. Stanisława Taczaka 
8, 61-818 Poznań  
NIP: 778-130-55-18  
REGON: 000278907 
reprezentowanym przez  
Iwonę Pasińską – Dyrektora 
przy kontrasygnacie Joanny Hoepfner – Głównego Księgowego 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
NIP:………………………………………………. 
REGON:………………………………………… 
reprezentowanym przez  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa (dalej jako „Umowa”) została zawarta po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
projektora kinowego, laserowego wraz z oprzyrządowaniem: obiektyw i serwer”- (nr 
postępowania PTT – ZP/2620/01/03/2022) na podstawie przepisów ustawy z dnia  11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia (Umowy) 
polegający na dostawie projektora kinowego, laserowego wraz z oprzyrządowaniem: 
obiektyw i serwer oraz przeszkoleniu pracowników Polskiego Teatru Tańca.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Umowy) zawiera Specyfikacja Warunków 
Zamówienia (w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz  oferta Wykonawcy, 
stanowiące załączniki do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do 
prawidłowej realizacji Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania stawiane Wykonawcy  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia  15 maja 
2022 roku. Zamawiający dopuszcza, że w tym terminie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
przeszkoli pracowników Zamawiającego na urządzeniu zastępczym spełniającym parametry  
określone w §1 ust. 2 Umowy, jednakże wykonanie przedmiotu Zamówienia nie może być 
późniejsze niż 30 czerwca 2022 roku. 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – ul. Stanisława Taczaka 8, Poznań.  
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§ 3. 

Strony wyznaczają jako odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy następujące osoby: 
- ze strony Zamawiającego ………………………………………………………. tel. ………………..…., 
- ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………. tel. ……………………… 

§ 4. 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie obowiązków 
między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również 
dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez 
przedstawicieli Stron Umowy. 

2. Kontakt Wykonawcy z Zamawiającym może następować wyłącznie w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku między godz. 10:00 a 16:00. 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie : 

             Netto:                                     ……………………….. zł 

             Należny podatek VAT:               ………………………… zł  

             Brutto ( wraz z podatkiem ):     …………………………  zł 

             Słownie: ……………………………………………………………………………………………………. 

2. Należność płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni od zrealizowania przedmiotu 
Umowy i prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy  
w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana 
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 
podpisany przez osoby upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

4. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Należność Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy 
(wynagrodzenie ryczałtowe).   

§ 6. 

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 

a)  współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy; 

b)  terminowej zapłaty przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

a)  współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej  realizacji 
przedmiotu Umowy; 

b)  dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 

c)  powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem;  
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d)  przekazanie Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji 
znajdujących się w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania zamówienia (m.in. instrukcji obsługi); 

e) dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.  

§ 7. 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 24 
miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji bezpłatnego serwisu urządzenia.  

2. Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach 
ogólnych.  

3. W ramach rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek 
niezwłocznie ale nie później niż w terminie 5 dni, licząc od dnia powiadomienia o wadzie 
lub usterce, na własny koszt i ryzyko. W uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić 
inny termin usunięcia wad i usterek. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca 
wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia 
sądu (wykonanie zastępcze). 

5. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują 
również uprawnienia z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta. Wraz z 
dostawą wyposażenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne 
wystawione przez producenta.     

§ 8. 

1. Strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługują kary umowne  
z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) - za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy, 

b) za odstąpienie od Umowy w całości lub części przez Zamawiającego  
z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące 
00/100), 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w ramach odbioru końcowego lub w 
okresie rękojmi i gwarancji - 100 (słownie złotych: sto 00/100), za każdy dzień zwłoki, 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

3. Zastrzeżone na wypadek zwłoki kary umowne nie wykluczają prawa dochodzenia kar 
umownych z tytułu odstąpienia od Umowy. 

4. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może 
przekroczyć 20% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Powyższy limit stanowi 
wyłącznie ograniczenie w zakresie naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli 
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, a 
opóźnienie wynosi 7 dni, mimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do  
wykonania  przedmiotu Umowy. 
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3. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o których mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

§ 10. 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 
określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 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 z 
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 
zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i  ochrony danych osobowych 
zgodnie z  przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 
zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię i 
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe   
wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 
lit. b RODO,  danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  
nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 
statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie 
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie 
przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o 
tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 
treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
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14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie 
naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w  wyniku realizacji Umowy. 
Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i mailowej.  

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i  ochrony danych 
osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, 
do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu 
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca  powiadomi 
Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w 
terminie 60 dni od dnia uzyskania informacji o ww. naruszeniach. 

§ 11. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany, o których mowa powyżej w ust. 1, mogą dotyczyć terminu realizacji przedmiotu 
Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę.   

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 
obydwu Stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie  przepisy 
Kodeksu cywilnego lub ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa podlega wyłącznie przepisom prawa polskiego. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada status(-u) dużego przedsiębiorcy,  
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada / nie posiada status(-u) dużego przedsiębiorcy,  
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

5.  Integralną częścią Umowy jest SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

           

                   WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY 
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Załączniki: 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2. Oferta Wykonawcy z dnia ___. 
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