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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA (wzór) 

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

 

Krakowskim Biurem Festiwalowym 

z siedzibą w Krakowie 30 – 311, ul. Wygrana 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków 

pod nr 19, NIP 676-17-87-436, REGON: 351210040, 

reprezentowanym przez: ……………………,   

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a 

 

………………………………..,  

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa mebli do Pałacu Potockich 

mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie”, przeprowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektów aranżacji mebli i wyposażenia dla pomieszczeń Pałacu Potockich 
mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie [zwanego dalej „Budynkiem”], dostawa, rozładunek, 
wniesienie, złożenie i montaż mebli i wyposażenia oraz wywóz opakowań, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie” (numer 

sprawy DP-271-23/2020), zwanej dalej „Ofertą”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dołoży należytej staranności 

wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami profesjonalnie świadczącymi swoje usługi. W szczególności dołoży 

wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych, w jakich posiadanie wejdzie w związku 

z realizacją niniejszej umowy. 

4. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wskazówek i zaleceń Zamawiającego 

zgłaszanych w trakcie wykonywania zobowiązań objętych niniejszą umową, chyba że byłyby one niezgodne z przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej lub wykraczały poza przedmiot umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

6.      W ramach niniejszej umowy Wykonawca przeniesie prawa autorskie majątkowe oraz udzieli zgody i upoważnienia wraz z 

wyłącznym prawem wykonywania zależnych praw autorskich, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych do utworów 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1.    Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do: 

a)  opracowania projektów aranżacji mebli i wyposażenia dla pomieszczeń - Hol Główny i mieszkanie rezydencjalne wskazanych w 

załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Projektami”, zgodnie z wizualizacjami oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi, 

plastycznymi, aranżacyjnymi, zdjęciami lub wizualizacjami elementów wyposażenia, schematami rozmieszczenia przestrzeni, 

zaoferowanymi przez Wykonawcę w ofercie i dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

Projekty aranżacji zawierające rysunki techniczne dla każdego z pomieszczeń Budynku podlegać będą akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę Projektów w formie 

elektronicznej na adres e-mail: ……………………., poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail: ……………………., które z Projektów przyjmuje, a co do których żąda dokonania określonych poprawek lub usunięcia usterek, 

wad i innych nieprawidłowości. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do danych Projektów, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, w celu dokonania określonych poprawek lub usunięcia stwierdzonych 

usterek, wad i innych nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązuje się dokonać stosownych poprawek, usunąć usterki lub 

wady i inne nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, bez 

prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W razie niedokonania przez Wykonawcę w danym Projekcie określonych 

poprawek lub nie usunięcia stwierdzonych usterek, wad i innych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub dokonania ich 
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niezgodnie z wytycznymi Zamawiającego, Zamawiający może od Umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej. Za zaakceptowane projekty aranżacji, na podstawie których Wykonawca może przystąpić do realizacji Umowy w 

pozostałym zakresie, uznaje się Projekty zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego; 

b) wykonania z własnych materiałów mebli i wyposażenia zgodnie z Projektami aranżacji lub w przypadku sal konferencyjno-

warsztatowych i gabinetu – dostawy gotowych mebli i wyposażenia, zaoferowanych przez Wykonawcę w Ofercie; 

c) odpowiedniego zapakowania oraz zabezpieczenia mebli i elementów wyposażenia przed uszkodzeniem w czasie ich transportu, 

rozładunku i ustawienia w Budynku. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty mebli obciąża wyłącznie Wykonawcę do 

momentu dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego; 

d) zabezpieczenia na własny koszt ścian i podłóg w Budynku przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas dostawy i montażu 

mebli;   

e) dostarczenia mebli oraz innych elementów wyposażenia o których mowa w pkt b) powyżej do Budynku, dokonania ich montażu 

i ustawienia zgodnie z zaakceptowanymi projektami aranżacji i ewentualnymi wytycznymi Zamawiającego co do lokalizacji 

poszczególnych mebli; 

f) uprzątnięcia miejsca montażu ustawienia mebli i innych elementów wyposażenia w siedzibie Zamawiającego, odebrania 

wszystkich odpadów, takich jak opakowania i inne nieczystości związane z transportem i montażem mebli w Budynku. 

2. Przed realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów pomieszczeń, w których meble mają być 

ustawione, uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznych wymiarów oraz wersji kolorów dostarczanych mebli, w 

ramach przyjętej oferty cenowej i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

3. Dostarczone Zamawiającemu meble, stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, sprawne, nieużywane, 

wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a także defektów oraz nie mogą być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

Ponadto nie mogą posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub 

producenta, które mogłyby ograniczyć lub uniemożliwić ich użytkowanie.   

4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów, dopuszczonych do obrotu 

i użytku na terenie RP, posiadać aktualne atesty wytrzymałościowe i higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty, 

potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli. 

5. Na etapie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczanych mebli. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności mebli z Projektami aranżacji lub Ofertą możliwe jest wstrzymanie całej dostawy, wraz z żądaniem natychmiastowej 

ich wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiającego Projektów 

aranżacji zgodnie z ust. 1 pkt a) powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zmiany 

wraz z merytorycznym uzasadnieniem. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie proponowanej 

zmiany, a jej wprowadzenie nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust 1 

Umowy. 

7. Meble i wyposażenie będą dostarczone do Budynku, wyłącznie w dni robocze tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 800 do 1600, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w  terminie do ….. dni* kalendarzowych od daty jej zawarcia.   

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie urządzeń w trakcie wykonywania umowy oraz za wszelkie szkody 

zaistniałe po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub powstałe na 

skutek działania wykorzystywanego sprzętu. 

10. 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.  

 

§ 3 

1. Nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

dokona protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy, przy czym Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany zgodnie z Umową 

dopiero z chwilą stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru, prawidłowości jego wykonania tj. odebrania 

Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę mebli lub elementów wyposażenia wadliwych (m.in. wady jakościowe, 

niezgodności kolorystyczne lub w zakresie materiałów, z których zostały wykonane meble) lub niezgodnych z Projektami 

aranżacji lub Ofertą Wykonawcy lub wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru oraz zwrotu na koszt Wykonawcy dostarczonych mebli a Wykonawca będzie 
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zobowiązany do wymiany mebli na zgodne z Projektami aranżacji i Ofertą Wykonawcy lub w przypadku mebli wadliwych – do 

ich wymiany na nowe, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

1.     Z chwilą protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Projektów aranżacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) 

umowy, [zwanych w niniejszym paragrafie „Dziełem”], Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

Dzieła, wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnych praw autorskich do Dzieła, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

na następujących polach eksploatacji:   

a) utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką w tym: techniką reprograficzną, drukarską, magnetyczną, światłoczułą 

i cyfrową, elektroniczną, zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

w dowolnej formie w szczególności w formie książek, publikacji, broszur i innych druków, wydawnictw także 

elektronicznych, w tym e-booków, audiobook, aplikacjach mobilnych a także w elektronicznych bazach danych 

i publikacjach służących promocji Dzieła lub Zamawiającego; zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami 

lub materiałami niespełniającymi cech utworu, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków;  

b) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania; 

c) wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy we wszelkich kanałach dystrybucji w kraju i za granicą, 

d) prawo do nadań w dowolnej formie w szczególności prawo nadawania i remitowania w sieciach multimedialnych lub 

telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub 

kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości 

zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych lub telekomunikacyjnych;  

e) użyczenia, najmu, dzierżawy lub wymiany oryginału lub zwielokrotnionych nośników;  

f) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

g) wykorzystania w utworach multimedialnych; 

h) wykorzystywania fragmentów Dzieła do celów promocyjnych i reklamy; 

i) publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub 

multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym również w serwisach 

tekstowych, multimedialnych, internetowych lub telekomunikacyjnych. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z autorskich praw 

zależnych do opracowań Dzieła oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań przez inne podmioty, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dzieła, według potrzeb 

Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania Dzieła dla celów informacyjnych, 

promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na: 

a) dokonywanie zmian i uzupełnień w Dziele, jakie Zamawiający uzna za konieczne i niezbędne oraz rozpowszechnianie Dzieła 

w takiej postaci;  

b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Dzieła, samodzielnie lub połączeniu z innymi utworami, w tym 

plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych. 

4. Z chwilą wykonania Dzieła Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których dzieło utrwalono. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Dzieło oraz wszystkie jego części składowe będzie wynikiem wyłącznie jego  twórczości 

i nie narusza praw majątkowych, lub osobistych lub innych praw osób trzecich obowiązujących przepisów prawa, porządku 

publicznego ani dobrych obyczajów i nie zostało powierzone w zarząd jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania; 

Wykonawca oświadcza, że dostarczy Zamawiającemu Dzieło oryginalne i nigdy wcześniej niepublikowane, nie licząc materiałów 

stron trzecich, które bądź należą do domeny publicznej lub dla wykorzystania których otrzymano odpowiednie zezwolenia. 

Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem Dzieła Zamawiającemu nie dokonają żadnych rozporządzeń 

autorskimi prawami majątkowymi, nie udzielą żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokonają ograniczeń 

wykonywania autorskich praw osobistych i zależnych. 

6. W przypadku, gdy do stworzenia Dzieła niezbędny będzie wkład twórczy innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do 

pozyskania od tych osób autorskich praw majątkowych do tych wkładów oraz zgody na wykonywanie autorskich praw 

osobistych i zależnych, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. Osobom tym nie przysługuje względem Zamawiającego 

jakiekolwiek roszczenie o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania ich wkładu twórczego do Dzieła, w zakresie niezbędnym do 

realizacji niniejszej Umowy.  

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 5 lub 6, korzystanie z Dzieła przez Zamawiającego 

naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 
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wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego – do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz 

wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub 

ugodowego oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania z Dzieła. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy pomimo ustania obowiązywania niniejszej Umowy.  

8. Wraz z oddaniem poszczególnych elementów Dzieła, Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie tych elementów 

Dzieła publiczności. 

9. Zamawiający ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy w całości lub części na osoby 

trzecie. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w tym za wykonanie Projektów aranżacji mebli i wyposażenia 

oraz przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w § 4 Umowy, oraz wykonanie mebli, dostawę, rozładunek, 

wniesienie, złożenie i montaż mebli i wyposażenia oraz wywóz opakowań, wynosi ……………………………… zł brutto (słownie: 

…………………………….), w tym podatek towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwota wynagrodzenia obejmuje 

równieżceny jednostkowe poszczególnych mebli i wyposażenia: 

1)  Meble do sal konferencyjno-warsztatowych i gabinetu: 

a) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

c) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

d) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

e) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

itd… 

2) Meble do holu głównego: 

a) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

c) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

d) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

e) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

itd….. 

3) Meble do mieszkania rezydencjalnego: 

a) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

c) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

d) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

e) …………………………. - 1 sztuka zł brutto (słownie: ……………………..) łącznie za ….. sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

itd…. 
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1a.  Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, po protokolarnym odbiorze Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie należne Zamawiającemu z tytułu realizacji świadczeń określonych w załączniku nr 2 do umowy wynosi: 100 

000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) albo 130 000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

albo 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)* . Faktury za realizację świadczeń sponsorskich będą 

wystawiane po zakończeniu ich realizacji w każdym roku kalendarzowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji świadczeń określonych w załączniku nr 2 do umowy w danym roku kalendarzowym zostanie 

określone proporcjonalnie do okresu realizacji świadczeń w tym roku. Szczegółowe zasady i wysokość rocznego wynagrodzenia z 

tytułu realizacji świadczeń określonych w załączniku nr 2 do umowy zostanie określona w ostatecznej umowie zawartej z 

Wykonawcą, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. Rozliczenie wzajemnych należności każdej ze Stron umowy będzie dokonywane sukcesywnie na zasadach określonych w ust. 4-6 

poniżej. Ostateczny termin rozliczenia świadczeń upływa z dniem 31.12.2023 albo 31.12.2024 albo 31.12.2025*. 

4. Rozliczenie wzajemnych należności każdej ze Stron, do wysokości kwoty wynagrodzenia Zamawiającego określonego w ust. 2, 

zostanie dokonane na zasadzie kompensaty (potrącenia wierzytelności). 

5. Jeżeli Strona nie wystawi w terminie faktury, pomimo że będą zachodziły przesłanki wystawienia faktury określone 

postanowieniami umowy oraz we właściwych przepisach prawa, druga Strona, może wezwać ją do natychmiastowego 

wystawienia faktury. Jeżeli pomimo wezwania, Strona nadal nie wystawi faktury, druga Strona, niezależnie od prawa żądania 

zapłaty wynagrodzenia, może żądać od niej zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość podatku od towarów 

i usług, na który miała opiewać niewystawiona faktura. Zapłata kary umownej określonej w niniejszym ustępie nastąpi w 

terminie 7 dni od otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nieobjętym potrąceniem wierzytelności, o którym mowa w ust. 2, tj. w wysokości 

………………………… zł brutto (słownie: …………………………….) będzie płatne przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

o numerze ……………………………………., w terminie do 21 dni po przedłożeniu prawidłowej faktury w siedzibie Zamawiającego.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji 

podatkowej – NIP: 676 17 87 436. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP: 

…………………………. 

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 1 umowy. 

10. Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Do wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne konto na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane 

Zamawiającego: 

NABYWCA: 
Nazwa kontrahenta: Krakowskie Biuro Festiwalowe 
NIP: 676-17-87-436 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
Numer PEPPOL: 6761787436 
Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 
ODBIORCA: 
Krakowskie Biuro Festiwalowe 
Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 

11. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury w Platformie Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) dla Zamawiającego potwierdzona otrzymaną wiadomością e-mail. Zamawiający nie wyraża zgody na 

przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

12. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja o zmianie 

statusu podatnika VAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać przekazana w formie pisemnej nie później niż 

w momencie przedłożenia faktury. 

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający  uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do 
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wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcy, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w 

wykazie podatników VAT 

14. Obydwie Strony wyrażają zgodę na wzajemne wystawienie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie 

elektronicznej – zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku – odpowiednio na adres email 

Zamawiającego:  faktury@kbf.krakow.pl oraz adres email Wykonawcy:…………….. 

15. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. 
U. 2020 poz. 1086 ze zm.), niezależnie od odsetek ustawowych za opóźnienie, Biuru przysługuje, bez wezwania, rekompensata 
za koszty odzyskiwania należności, jak również zwrot przewyższających ją kosztów odzyskiwania należności w uzasadnionej 
wysokości. 
 

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne dostarczonych mebli i elementów 

wyposażenia, przez okres równy okresowi gwarancji, licząc od podpisania protokołu odbioru. 

2. W ramach uprawnień z rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:  

a) żądania wymiany przez Wykonawcę całego mebla lub wadliwego elementu, modułu, zespołu na nowy, wolny od wad, oraz o 

tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,   

b) żądania usunięcia wady/braków na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c) żądania  od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania całego mebla lub wadliwego elementu, modułu, zespołu po 

dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego,    

d) powierzenia usunięcia wad/braków lub dostarczenia mebla wolnego od wad lub wadliwego elementu, modułu, zespołu 

wolnego od wad, na koszt Wykonawcy osobom trzecim, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych,  

e) żądania obniżenia wynagrodzenia  

f) odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności stanowiącej 

podstawę do odstąpienia,  co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę, 

g) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat bezpłatnej gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej 

umowie, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 

4. Okresem gwarancji objęte są meble i ich części składowe, w szczególności: korpusy, fronty, inne elementy wykonane z płyt 

meblowych, blaty, zawiasy oraz elementy uzupełniające np. uchwyty,  kółka, nóżki , prowadnice i inne, pozostałe elementy mebli, 

a także elementy wyposażenia 

5. Okres gwarancji, obejmuje wady ujawnione podczas użytkowania mebli lub elementów wyposażenia a w szczególności: 

odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia, odkształcania, nie będące skutkiem zalania lub nadmiernej 

wilgotności, pęknięcia elementów metalowych, nie wynikające z winy użytkownika, wadliwe działanie zawiasów, prowadnic itp., 

pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub innych wad materiałów, nie będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia 

oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli. 

6. W ramach uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi 

za wady, określone w ust. 2 oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 7 i na własny koszt Wykonawcy. 

7. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi do usunięcia wad mebli w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia wady i dokona jej 

usunięcia w ciągu 7 dni.  

8. Wszelkie świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie 

niemożliwe to wszystkie koszty związane z wykonaniem świadczeń gwarancyjnych i z tytułu rękojmi poza siedzibą Zamawiającego 

obciążą Wykonawcę. 

9. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy albo w przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę we 

wskazanych powyżej terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia stwierdzonych usterek i 

wad, lub dokonania naprawy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa, nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego, wynikających z udzielonej przez 

Wykonawcę rękojmi i gwarancji.  

10. Okres gwarancji, będzie ulegał automatycznemu przedłużeniu o czas napraw. 

11. Koszt dojazdu i transportu w okresie rękojmi/gwarancji, pokrywa Wykonawca. 

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

13. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej 

wysokości, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

mailto:faktury@kbf.krakow.pl
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§ 7 

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1)  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 § 8 ust. 1 lub 2 umowy, w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) niewykonania przez Wykonawcę umowy – kara umowna w wysokości 50% wynagrodzenia za niewykonane zobowiązanie, 

obliczonego zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi odpowiednio** w § 5 ust. 1pkt …..niniejszej umowy 

3) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w § 2 ust. 8 - kara umowna w wysokości 1% 

wynagrodzenia za zobowiązanie, którego Wykonawca nie wykonał w terminie, obliczonego zgodnie z cenami jednostkowymi 

wskazanymi odpowiednio** w § 5 ust. 1 pkt …..niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

a) gdy Wykonawca nie informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy przez podwykonawców – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100/) za każde 

naruszenie; 

4) nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w innych przypadkach – kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia za 

zobowiązanie, które Wykonawca nienależycie wykonał, obliczonego zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi 

odpowiednio** w § 5 ust. 1 pkt …..niniejszej umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury (faktur), różnicę pomiędzy wysokością noty 

obciążeniowej a wysokością faktury (faktur) Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie do 7 

dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w art. 15r1 

ust. 1 ustawy 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, tj. gdy w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania 

stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 

 

§ 8 

1. Bez wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1), 

Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub jej 

części przekroczy 15 dni roboczych. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o 

okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy.  

3. W sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności może udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że dowody, o których mowa w ust. 

3 są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

zgodnie z ust. 2. 

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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 9 

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. 

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 i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, 

rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, pandemia lub kwarantanna spowodowane m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 i 

rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem itp.) lub wydane przez organy władzy publicznej na 

skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty. 

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 (o ile jest to obiektywnie 

możliwe). 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

Strona, która na poczet realizacji umowy otrzymała część wynagrodzenia lub całe wynagrodzenie z góry, zobowiązana jest do 

jego zwrotu. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 

pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następujących sytuacjach: 

a. zmiany w zakresie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia; jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy; 

b. zmiany terminu realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 8 umowy, wynikającej w szczególności z przyczyn organizacyjnych, 

logistycznych, technologicznych lub z przyczyn niezależnych od Stron lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej, 

przy czym za przyczynę niezależną od Wykonawcy nie są uważane w szczególności okoliczności dotyczące pracowników 

Wykonawcy lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się do realizacji Umowy w tym choroba, urlop, wypowiedzenie 

lub rozwiązanie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z tymi osobami. Zmiany te nie mogą 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 

c. zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającej w szczególności z przyczyn organizacyjnych, logistycznych, 

technologicznych lub z przyczyn niezależnych od Stron lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej, przy czym za 

przyczynę niezależną od Wykonawcy nie są uważane w szczególności okoliczności dotyczące pracowników Wykonawcy lub 

innych osób, którymi Wykonawca posługuje się do realizacji Umowy w tym choroba, urlop, wypowiedzenie lub rozwiązanie 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z tymi osobami. Zmiany te mogą prowadzić do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3.   Strony postanawiają, że zawarte w niniejszej umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji postanowień niniejszej 

umowy, jednak takie, które w okresie realizacji umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z 

optymalizacją realizacji umowy (np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy 

między Stronami), opracowane przez Strony umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają zachowania  formy pisemnej.  

§ 11 

1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy./ Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 

następującej/następujących części umowy …<nazwa części>……….. podwykonawcy/podwykonawcom …..<nazwa 

podwykonawcy>.  *  
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2. Podwykonawca <nazwa podwykonawcy> jest podmiotem, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polegał w celu 

potwierdzenia spełniania warunku <wskazanie warunku> w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego numer DP-271-

23/2020. * 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy przez 

podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć realizację dostaw w późniejszym okresie. 

4. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej 

części umowy.  

§ 12 

4. 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. 

5. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………….. , tel. 

………………………………………., faks ………………………, e-mail: ………………………………… 

6. Strony postanawiają, że zawarte w niniejszej umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji postanowień niniejszej 

umowy, jednak takie, które w okresie realizacji umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z 

optymalizacją realizacji umowy (np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy 

między Stronami), opracowane przez Strony umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają zachowania  formy pisemnej.  

7. Klauzula informacyjna Zamawiającego zawarta została w Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ww 

Załącznikiem, akceptuje go w całości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w sposób 

pozwalający Zamawiającemu skorzystać z prawa odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego treść informacji o 

zasadach przetwarzania danych osobowych zawartych w przedmiotowym Załączniku: osobom go reprezentującym, 

pełnomocnikom, osobom, na rzecz których we własnym imieniu zawarł przedmiotową umowę, osobom wskazanym przez niego 

do kontaktów i/lub koordynacji zawarcia lub wykonywania przedmiotowej umowy, a także osobom, przy pomocy których 

zobowiązania określone niniejszą Umową wykonuje – których dane ujawnił Zamawiającemu dla potrzeb zawarcia i wykonywania 

niniejszej umowy. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi zostanie przekazana Zamawiającemu w trybie roboczym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące  w Polsce, a w szczególności ustawy o 

Prawie Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie  wypełniania warunków umowy. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

    Zamawiający                                  Wykonawca 

 

 

*Uzupełnione odpowiednio od treści oferty wybranego wykonawcy 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Świadczenia sponsorskie. 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca danych osobowych 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie 
1. Koncepcja i przeznaczenie miejsca. 

Koncepcja funkcjonowania Pałacu Potockich zakłada stworzenie żywego, aktywnego siedem dni w tygodniu 
centrum kulturalnego, z naciskiem na działania literackie. Pałac będzie domem nie tylko literatury, ale wszelkich 
inicjatyw muzycznych, filmowych czy muzealnych. Kulturotwórcza rola tego miejsca będzie realizować się poprzez 
użyczanie przestrzeni różnorodnym festiwalom, konferencjom kulturalnym i dyskusjom, które organizowane są w 
mieście. Dzięki temu Kraków zyska nowy adres, pod który skieruje się każdy odbiorca kultury pragnący skorzystać z 
różnorodnej oferty na wysokim poziomie. 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów aranżacji i wyposażenia dla pomieszczeń Pałacu Potockich 
znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku Pałacu Potockich, mieszczącym się przy Rynku Głównym 20/ul. 
Brackiej 2 w Krakowie, (zgodnie z pkt. 2b oraz 2c), dostawa, rozładunek, wniesienie, złożenie i montaż mebli i 
wyposażenia oraz wywóz opakowań. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. Dostawę mebli i wyposażenia do sal konferencyjno-warsztatowych i gabinetu Pałacu: 

1) krzesła konferencyjne sztaplowane – ilość: 100 sztuk (przeznaczenie: dla publiczności, uczestników 

warsztatów i spotkań roboczych) wraz z wózkami do transportu i składowania. Liczba wózków musi być 

wystarczająca dla jednoczesnego składowania wszystkich krzeseł w stosach (np. jeśli w jednym stosie 

może pomieścić się maksymalnie 20 krzeseł – konieczne jest zapewnienie 5 wózków); 

2) krzesła miękkie, tapicerowane – ilość: 20 sztuk (przeznaczenie: dla wykładowców, prelegentów, gości vip, 

uczestników obrad); 

3) stół prostokątny lub owalny (przeznaczenie: do gabinetu obrad), o wymiarach minimalnych ok. 2,5 x 0,8 

m, długość nie większa niż 3,5 m – ilość: 1 sztuka; preferowany jest stół rozsuwany, długość po rozsunięciu 

nie może być większa niż 3,5 m; 

4) stół prezydialny prostokątny (przeznaczenie: do sali konferencyjnej i warsztatowej), każdy o wymiarze ok. 

2 m długości x 0,8 m szerokości – ilość: 3 sztuki; 

5) stół o wymiarach 1,4 x 0,7 m (przeznaczenie: robocze do sali warsztatowej), na kółkach, z blatem 

składanym do pionu – ilość: 15 sztuk;  

6) ambona/mównica o wymiarach ok. 0,4 x 0,6 m, wysokość ok.  1,3 m, wymiar pulpitu ok. 0,4 x 0,4 m, bez 

elementów multimedialnych - ilość: 2 sztuki; 

7) lampy wolnostojące z kloszami wys. 160 – 180 cm, ilość: 10 sztuk. 

Uwaga! Dopuszczane różnice w wymiarach nie większe niż 10% wymiarów podanych powyżej. Zamawiający  
wymaga, aby stylistyka mebli oraz materiały, z których zostaną wykonane była spójna ze stylistyką 
wyposażenia holu głównego (pkt. 2b OPZ). 
 

b. Przedstawienie projektu aranżacji i wyposażenia holu głównego Pałacu wraz z dostawą, rozładunkiem, 

wniesieniem, złożeniem i montażem mebli i wyposażenia oraz wywozem opakowań. 

 
Zamawiający nie określa dokładnego spisu ani rozmiarów wymaganych mebli. Wymagane jest przedstawienie 
projektu aranżacji holu jako przestrzeni wypoczynkowej oraz recepcji. Hol ma służyć gościom Pałacu jako 
przestrzeń recepcyjna, skąd kierowani będą do sal na poszczególne wydarzenia, a także jako przestrzeń do 
wypoczynku, w której można pozostać na dłużej, spędzić czas pomiędzy wydarzeniami, usiąść przy stoliku, 
poczytać książkę lub czasopismo, które również mają być w tej przestrzeni udostępnione. Hol ma być 
wizytówką Pałacu jako centrum literackiego i kulturalnego, miejsca otwartego, przyjaznego gościom 
odwiedzającym Kraków i jego mieszkańcom. 
W przedstawionej koncepcji powinny znaleźć się następujące elementy: 
1) stoliki kawowe wraz z krzesłami / fotelami / siedziskami / kanapami / lampkami / lampami stojącymi, w 

liczbie odpowiedniej do przestrzeni holu, umożliwiającej swobodną komunikację między holem a 
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krużgankami i wszystkimi pomieszczeniami przyległymi do holu. UWAGA! Zamawiający nie wskazuje 
konkretnej ilości mebli i wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać ilość poszczególnych mebli i 
wyposażenia zgodnie z proponowanym projektem aranżacji holu głównego. Ilość ta ma być dostosowana 
do powierchni holu w taki sposób aby umożliwiać swobodną komunikację między holem a krużgankami i 
wszystkimi pomieszczeniami przyległymi do holu; 

2) regał lub regały na książki, umożliwiające jednoczesne pomieszczenie ok. 200 szt. książek; 

3) lada recepcyjna z miejscem do pracy, o długości blatu co najmniej 2 m, preferowana lada bez elementów 

multimedialnych; 

4) szafka / regał na urządzenie wielofunkcyjne  o minimalnych wymiarach miejsca na urządzenie 1 x 1 m, wys. 

1,2 m; (przy ladzie recepcyjnej) 

5) fotel do pracy biurowej (przy ladzie recepcyjnej) 

Koncepcja powinna zakładać pozostawienie ok. 5 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni na strefę 
przeznaczoną dla małych dzieci (mata z siedziskami i zabawkami - zapewnione przez Zamawiającego).  
 

c. Przedstawienie projektu aranżacji i wyposażenia mieszkania rezydencjalnego w Pałacu wraz z dostawą, 

rozładunkiem, wniesieniem, złożeniem i montażem mebli i wyposażenia oraz wywozem opakowań. 

 
Mieszkanie rezydencjalne jest wydzieloną częścią Pałacu, która służyć będzie jako tymczasowe miejsce pobytu i 
pracy twórczej dla zapraszanych pisarzy i artystów (pobyty kilkutygodniowe: 4-8 tygodni). Mieszkanie musi 
zawierać wyposażenie umożliwiające rezydentowi zaspokojenie wszelkich podstawowych potrzeb życiowych, 
nie jest to pokój hotelowy, a mieszkanie przeznaczone na dłuższe pobyty. 
Zamawiający zapewnia wyposażenie łazienki i przedpokoju wraz z aneksem kuchennym mieszkania. 
Wykonawca zapewnia wyposażenie części mieszkalnej, zaznaczonej na planie (Załącznik nr …)  
W przedstawionej koncepcji obowiązkowe są następujące elementy: 
1) łóżko podwójne o szerokości 140 cm; 

2) szafa ubraniowa, z półkami i wieszakami; 

3) szafka nocna; 

4) lampka nocna; 

5) lampka biurkowa 

6) biurko z szufladami; 

7) krzesło do biurka; 

8) fotel albo kanapa; 

9) stół (mogący służyć jako stół jadalny); 

10) krzesła – liczba: 2 sztuki; 

11) regał na książki. 

2. Plany pomieszczeń, które zostaną wyposażone w meble stanowią Załącznik nr 1a oraz 1b do SIWZ. 
3. Zamawiający wymaga, aby oferta została przygotowana zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 lit. a-d SIWZ.  

4. Przed realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowych pomiarów pomieszczeń, 

w których meble mają być ustawione, uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznych wymiarów, 

wyglądu oraz wersji kolorów dostarczanych mebli, w ramach przyjętej oferty cenowej i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

5. Dostarczone Zamawiającemu meble, stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być nowe, wykonane z fabrycznie 

nowych i bezpiecznych materiałów, dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, posiadać aktualne atesty 

wytrzymałościowe i higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające przeznaczenie użytych 

materiałów do produkcji mebli. 

6. Meble muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość, gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez 

system wystarczająco mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 

Zamawiający w zakresie rozliczenia kompensatą zrealizuje na rzecz Wykonawcy następujące świadczenia sponsorskie: 
 
Pakiet sponsorski nr I o wartości 100 000 zł brutto (od momentu podpisania umowy do 31.12.2023 r.) 

 Nadanie tytułu Partnera Obiektu wraz z możliwością wykorzystywania go do własnych celów marketingowych.  

 Możliwość organizacji przez Wykonawcę eventów, szkoleń, wystaw, spotkań VIP w terminach ustalonych przez obie 
strony nie częściej jednak niż 1 dzień w danym kwartale, 

 Możliwość kreatywnego rozwiązania oznaczenia mebli Wykonawcy wskazującego na markę. (m.in. zawieszki, 
sygnowane dodatki).  

 Wykorzystanie ekranów multimedialnych (stworzenie manualu graficznego z uwzględnieniem logotypu Wykonawcy) 
oraz brandingu wewnątrz obiektu do wskazania logotypowego Wykonawcy.  

 Zaplanowanie komunikacji medialnej wskazującej na współpracę z marką Wykonawcy. Wskazania o współpracy w 
komunikatach medialnych oraz newsletterach.  

 Zamieszczenie logotypu Wykonawcy na stronach internetowych Biura dedykowanych do komunikacji.  

 Organizacja konferencji prasowej (otwarcie centrum) z udziałem przedstawiciela Wykonawcy oraz z wykorzystaniem 
mebli Wykonawcy. 

a. Pakiet sponsorski nr II o wartości: 130 000 zł brutto (od momentu podpisania umowy do 31.12.2024 r.) 

 Nadanie tytułu Partnera Obiektu wraz z możliwością wykorzystywania go do własnych celów marketingowych. 

 Możliwość organizacji przez Wykonawcy eventów, szkoleń, wystaw, spotkań VIP w terminach ustalonych przez obie 
strony nie częściej jednak niż 1 dzień w danym kwartale, 

 Możliwość kreatywnego rozwiązania oznaczenia mebli Wykonawcy wskazującego na markę. (m.in. zawieszki, 
sygnowane dodatki).  

 Wykorzystanie ekranów multimedialnych (stworzenie manualu graficznego z uwzględnieniem logotypu Wykonawcy) 
oraz brandingu wewnątrz obiektu do wskazania logotypowego Wykonawcy.  

 Zaplanowanie komunikacji medialnej wskazującej na współpracę z marką Wykonawcy. Wskazania o współpracy w 
komunikatach medialnych oraz newsletterach. 

 Zamieszczenie logotypu Wykonawcy na stronach internetowych Biura dedykowanych do komunikacji.  

 Organizacja konferencji prasowej (otwarcie centrum) z udziałem przedstawiciela Wykonawcy oraz z wykorzystaniem 
mebli Wykonawcy. 

b. Pakiet sponsorski nr II o wartości: 150 000 zł brutto (od momentu podpisania umowy do 31.12.2025 r.) 

 Nadanie tytułu Partnera Obiektu wraz z możliwością wykorzystywania go do własnych celów marketingowych. 

 Możliwość organizacji przez Wykonawcę eventów, szkoleń, wystaw, spotkań VIP w terminach ustalonych przez obie 
strony nie częściej jednak niż 1 dzień w danym kwartale, 

  Możliwość kreatywnego rozwiązania oznaczenia mebli Wykonawcy wskazującego na markę. (m.in. zawieszki, 
sygnowane dodatki).  

 Wykorzystanie ekranów multimedialnych (stworzenie manualu graficznego z uwzględnieniem logotypu Wykonawcy) 
oraz brandingu wewnątrz obiektu do wskazania logotypowego Wykonawcy. 

 Zaplanowanie komunikacji medialnej wskazującej na współpracę z marką Wykonawcy. Wskazania o współpracy w 
komunikatach medialnych oraz newsletterach. 

 Zamieszczenie logotypu Wykonawcy na stronach internetowych Biura dedykowanych do komunikacji. 

 Organizacja konferencji prasowej (otwarcie centrum) z udziałem przedstawiciela Wykonawcy oraz z wykorzystaniem 
mebli Wykonawcy. 

*niepotrzebne skreślić w zależności od oferty wykonawcy 
 

2.  Wykonawca, wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i na czas wykonania niniejszej umowy wyraża 
zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z przekazanych Zamawiającemu logotypów wykonawcy w celu ich eksploatowania w 
całości lub części w sieci Internet, z zamiarem nieodpłatnego udostępniania ich użytkownikom sieci Internet. Wykonawca 
zapewnia Zamawiającego, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące w/w logotypów i niezbędne do wykonania 
niniejszej przez Zamawiającego należą do wykonawcy oraz że nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie 
zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej. Ponadto w 
przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia i lub korzystania w jakikolwiek sposób z 
materiałów/logotypów przez Zamawiającego dostarczanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój 
koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób 
trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej 
możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także 
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie 
uzasadnione koszty, jakie może Zamawiający ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z 
racjonalnym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, jakie ta osoba lub organ państwowy zgłosi w 
związku z korzystaniem z materiałów i/lub logotypów. Powyższe zobowiązania Sponsora będą skuteczne pod warunkiem 
niezwłocznego zawiadomienia Sponsora przez Biuro o roszczeniu osoby trzeciej. 



Numer sprawy DP-271-23/2020 

Strona: 13/13 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 
Kraków.  

Z Biurem kontaktować można się: 

- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,  

- elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl 

- telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania zawartej z Biurem umowy, w wykonaniu której druga strona przekazała 
Biuru Państwa dane osobowe jako osobie kontaktowej lub odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta Biura do wykonywania bieżących 
obowiązków wynikającej z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).  

Dane osobowe Biuro przetwarzać będzie do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowej umowy zawartej z Biurem oraz w 
okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. Po upływie powyższego okresu dalsze przetwarzanie 
danych ograniczone zostanie wyłącznie do celów archiwalnych i tylko o ile obowiązek ich archiwizacji wynikać będzie z przepisów 
obowiązującego prawa. 

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: 

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, 
dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych; 

- pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – 
wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.  

Przysługuje Państwu prawo  

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz 
informacji o takim przetwarzaniu; 

• sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

• żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w 
których zostały zebrane); 

• prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać 
danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro narusza właściwe przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do 
korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. 
Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-
mail: rodo@biurofestiwalowe.pl 

 

Zobowiązuje się do przekazania powyższej informacji osobom reprezentującym, pełnomocnikom, współpracownikom i 
pracownikom Kontrahenta, których dane zostały przekazane Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu. 
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