
Numer sprawy DP-271-20/2020 

1 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA  

(wzór) 

zawarta w dniu ………………………………………….. r. w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wpisanym do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19, z NIP 676-17-87-436, REGON: 351210040 

reprezentowanym przez……………, zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej „Sprzętem”, oraz licencji i oprogramowania 

na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego, zwanych dalej „Oprogramowaniem” , zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 2* do niniejszej umowy. 

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

zamówienia publicznego, zatytułowanym Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania 

na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego  (numer sprawy DP-271-20/2020). 

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. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy odpowiada właściwym normom oraz posiada wymagane dopuszczenia 

do obrotu i certyfikaty, jest fabrycznie nowy (w szczególności jest nieregenerowany, nienaprawiany, 

nierefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych wdrożeniach), pochodzi z bieżącej produkcji, jest kompletny (w 

szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami, nośnikami niezbędnymi do uruchomienia i 

użytkowania), a w zakresie bezpieczeństwa odpowiada normom CE w  zakresie bezpieczeństwa urządzeń 

elektrycznych. 
2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,  w szczególności  

w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz 

nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do odsprzedaży/udzielania licencji/sublicencji na oprogramowanie, na które 

Wykonawca udzielił licencji Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami Umowy i przejmuje w tym zakresie 

odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 

3. W zakresie dostawy Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie i klucze licencyjne, 

które uruchomią procedurę dostępu i pozwolą na korzystanie z oprogramowania wraz z odpowiednimi 

certyfikatami/ dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z oprogramowania, w terminie nie później niż  

…… dni roboczych od daty zawarcia  niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 

przez obie Strony umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej dostawy i rozliczenia poszczególnych 
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rodzajów Oprogramowania tj. wcześniejszej realizacji dostawy niż maksymalnym terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym.   

4. Wykonawca oświadcza, że licencje przekazane Zamawiającemu w ramach umowy będą wystarczające do zgodnego 

z prawem korzystania z przedmiotu Umowy, zgodnie z celem umowy, który jest znany Wykonawcy. 

Oprogramowanie wbudowane (firmware) w Sprzęt, w tym jego aktualizacje, będzie wolne od mechanizmów 

blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków innych szkodliwych programów.  
5. W ramach udzielonej licencji Zamawiający ma prawo do korzystania z Oprogramowania na warunkach licencji 

producenta Oprogramowania, w tym w szczególności: 

1) instalacji Oprogramowania w systemie informatycznym Zamawiającego i możliwości użytkowania zgodnie  

z warunkami udzielonej licencji; 

2) używania Oprogramowania, przez co rozumie się uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, 

drukowanie, wprowadzanie własnych danych, dokonywanie eksportu danych z oprogramowania i publiczne 

odtwarzanie, wyświetlanie; 

3) wprowadzania do pamięci komputera; 

4) dowolnego dysponowania raportami i wydrukami generowanymi przez Oprogramowanie, zarówno w wersji 

elektronicznej, jak i papierowej.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 

certyfikaty/etykiety producenta Oprogramowania dołączone do Oprogramowania są oryginalne i licencjonowane 

zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do producenta danego oprogramowania 

z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały z nim związane są oryginalne.  
 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem Sprzęt do siedziby Zamawiającego lub innej lokalizacji Zamawiającego na 

terenie Krakowa, w zależności od decyzji Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt w terminie nie później 

niż do …… dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej dostawy i 

rozliczenia poszczególnych rodzajów Sprzętu tj. wcześniejszej realizacji dostawy niż w maksymalnym terminie wskazanym 

w zdaniu poprzedzającym.   

2. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wymienionych 

w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2020 roku. poz. 1920). 

3. Co najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem dostarczenia Sprzętu Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

o dacie i godzinie dostarczenia, osobach realizujących dostawę (imiona i nazwiska, telefony kontaktowe), z tym że 

dostarczenie powinno odbyć się w godzinach pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 

do 16:30). Zamawiający wymaga aby Sprzęt był dostarczony w jednym dniu, nie jest dopuszczona dostawa w częściach. 

4. Dostarczany Sprzęt musi być zapakowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu lub pogorszeniu jego stanu podczas 

transportu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego Sprzętu. Wraz z dostarczonym Sprzętem 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne. 

5. Wydanie Sprzętu Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

obu Stron umowy. Za termin dostawy uznaje się termin dostarczenia ostatniego ze sprzętów.  

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt jest nowy i nie posiada wad. W przypadku stwierdzenia w termnie do 3 dni 

roboczych od daty dostarczenia wad w wydanym Sprzęcie Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji. Złożenie 

reklamacji obliguje Wykonawcę do wymiany Sprzętu wadliwego na Sprzęt wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych 

od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 3 

1. Licząc od momentu podpisania protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 

dostawy Sprzętu, Sprzęt objęty jest gwarancją przez okres nie krótszy niż gwarancja producenta. Przez cały okres 

gwarancji Wykonawca zapewnia nieodpłatne przeglądy gwarancyjne Sprzętu w takiej samej ilości, jaka jest wymagana 

do utrzymania gwarancji producenta Sprzętu w okresie trwania gwarancji producenta. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie usuwał zgłaszane przez Zamawiającego usterki Sprzętu w siedzibie 

Zamawiającego lub w innej lokalizacji Zamawiającego na terenie Krakowa w terminie do 1 dnia roboczego od dnia 
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zgłoszenia usterki/wady, chyba że usterka/wada musi być usunięta zgodnie z gwarancją producenta Sprzętu lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub konieczna jest wymiana Sprzętu na wolny od wad. 

3. W razie konieczności naprawy/wymiany Sprzętu poza miejscem gdzie znajduje się Sprzęt, na koszt Wykonawca zapewni 

odbiór wadliwego urządzenia z siedziby Zamawiającego lub z innej lokalizacji Zamawiającego na terenie Krakowa, 

w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, przy jednoczesnym dostarczeniu urządzenia zastępczego 

(nie gorszego niż podlegający naprawie/wymianie) na czas trwania serwisu. Dostarczenie, na koszt Wykonawcy, 

sprawnego Sprzętu po serwisie do siedziby Zamawiającego lub do innej lokalizacji Zamawiającego na terenie Krakowa, 

nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia odbioru, chyba że naprawa Sprzętu musi być dokonana zgodnie 

z gwarancją producenta Sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub konieczna jest wymiana 

Sprzętu na wolny od wad. 

4. W sytuacji konieczności naprawy/wymiany Sprzętu poza miejscem gdzie znajduje się Sprzęt, Zamawiający zastrzega 

możliwość przekazania wadliwego Sprzętu bez dysku twardego, który zostanie w takiej sytuacji wymontowany 

i zabezpieczony przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego Wykonawca jest zobowiązany do jego 

demagnetyzacji na wniosek Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu protokół wykonania takiej operacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw wyłącznie z zastosowaniem części nowych i nieużywanych. 

6. Pozostałe szczegółowe warunki gwarancji określone są w kartach gwarancyjnych Sprzętu. 

7. Zgłaszanie usterek/wad Sprzętu dokonywane będzie drogą elektroniczną przez osobę wskazaną w § 4 ust. 1 umowy na 

następujący e-mail Wykonawcy ………………………………. 

8. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 
 

§ 4 

1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, potwierdzenia odbioru Oprogramowania,  

potwierdzenia wydania Sprzętu, zgłaszania usterek Sprzętu oraz stwierdzenia prawidłowości wykonania umowy jest 

……………………….., tel.  ………………….., e-mail: ……………, …………………………., tel. ……………………………., e-mail: ……………………… 

lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi 

zmiany umowy w rozumieniu § 10 ust. 1. 

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

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

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wraz z realizacją gwarancji zgodnie z § 3 umowy, Wykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie w wysokości: ……………………….. zł (słownie: …………………………………) brutto, w tym podatek od towarów i 

usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym za: 

1) licencja Microsoft 365 Business Standard (licencja czasowa na okres od daty protokolarnego odbioru do 27.07.2022 

r.) - 1 sztuka: ……………………. zł (słownie: ………) brutto,  łącznie za 40 sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w 

tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) licencja Microsoft 365 Business Basic (licencja czasowa na okres od 28.07.2021 r. do 27.07.2022 r.) - 1 sztuka: 

……………………. zł (słownie: ………) brutto,  łącznie za 230 sztuk, …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym podatek 

od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

3) odnowienie licencji Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Availability Suite Enterprise (V-VASENT-VS-P01AR-

00) dla 10 procesorów na 1 rok (1 komplet):……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od 

towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

4) odnowienie licencji Vmware na 1 rok -(1 komplet): ……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet,  w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

5) przedłużenie już posiadanej licencji na TeamVewer Corporate z obsługą urządzeń mobilnych - trzy sesje na jeden rok 

(1 komplet): ……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa: 
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6) przedłużenie licencji na jeden rok dla trzech użytkowników aplikacji Piktochart PRO (1 komplet): ……………………. zł 

(słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) aplikacja umożliwiająca tworzenie transkrypcji i napisów <nazwa> (1 komplet) - ……………………. zł (słownie: ………) 

brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

8) odnowienie licencji FortiGate-500E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, 

IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)  dla dwóch urządzeń Fortigate 500E (2x FOR-FC-10-0500E-

950-02-12) (1 komplet): ……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

9) odnowienie licencji 24x7 Forticare Contract dla 1szt. Fortianalyzer 200F – 1 Year (1x FOR-FC-10-L200F-247-02-12) (1 

komplet) - ……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

10) odnowienie licencji 24x7 Forticare Contract dla 3szt. FortiSwitch-1048E – 1 Year (3x FOR-FC-10-1E48F-247-02-12) (1 

komplet) - ……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

11) platforma wideo-konferencyjna (Meeting i Webinar) - subskrypcja dla 10 organizatorów na 1 rok (1 komplet) - 

……………………. zł (słownie: ………) brutto za 1 komplet, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

12) zestaw komputerowy (stacjonarny) do celów multimedialnych – streaming obrazu – 1 sztuka: ……………………. zł 

(słownie: ………) brutto,  łącznie za 1 sztukę , …………… zł (słownie: ……………) brutto,  w tym podatek od towarów i 

usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

13) zestaw komputerowy (stacjonarny) do celów montażu obrazu wideo – 1 sztuka: ……………………. zł (słownie: ………) 

brutto,  łącznie za 1 sztukę , …………… zł (słownie: ……………) brutto, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy, w terminie do 21 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

……………………………………. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej dostawy i rozliczenia poszczególnych rodzajów 

Oprogramowania lub Sprzętu, z zastrzeżeniem, że termin dostawy całości przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 

wskazany w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku sukcesywnej dostawy Oprogramowania lub Sprzętu przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu  i protokolarnym odbiorze danego rodzaju Oprogramowania 

lub Sprzętu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na dany 

asortyment, na ww. rachunek bankowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze 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 , Zamawiający uprawniony 

będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie 

braku rachunku ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla 

potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

5. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

6. 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 
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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 

7. 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). 

8. 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. 

 

§ 6 

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 § 7 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. 1 pkt 1-13** 

niniejszej umowy; 

3) opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu lub Oprogramowania zgodnie z terminem wskazanym odpowiednio w § 3 

ust. 1 lub w § 2 ust. 3  - kara umowna w wysokości 3% wynagrodzenia za zobowiązanie, którego Wykonawca nie 

wykonał w terminie, obliczonego zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1-

13** niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

4) 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 za każde 

naruszenie; 

5) 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 1-13** niniejszej umowy. 

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 7 
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1. Bez wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 

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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

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). W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze stron jest uprawniona do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach siły 

wyższej. 

§ 9 

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

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

…..<nazwa podwykonawcy>.**  

2. Osoby do kontaktu ze strony podwykonawców: ……………………….. ** 
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3. 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-271-20/2020. ** 

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

przez podwykonawców lub osób do kontaktu ze strony podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację dostaw w późniejszym okresie. 

5. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tej części umowy. 

 

§ 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: 

1) 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; 

2) zmiany terminu realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 3 umowy, w szczególności gdy dotrzymanie pierwotnego 

terminu nie będzie możliwe ze względów obiektywnych. Zmiany te nie mogą prowadzić do zwiększenia 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, w szczególności zmiany liczby Sprzętu lub Oprogramowania 

oraz wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

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 oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w Załączniku nr 1 do 

umowy, są one dla niego zrozumiałe i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. 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 

Załączniku nr 1 do umowy: 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. 

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

Zamawiającego. 

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

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

                 Zamawiający            Wykonawca 

 

* Załącznikiem do niniejszej umowy będzie złożony przez Wykonawcę w ofercie formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

i złożone w ofercie dokumenty określone w pkt VII.7 SIWZ. 
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** Niepotrzebne skreślić, w zależności od treści oferty wybranego wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy  
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KLAUZURA INFORMACYJNA 

 

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszej umowie lub uzyskanych w trakcie jej realizacji 

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@kbf.krakow.pl 

 telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej z Biurem, przedmiotowej umowy.  

Po wykonaniu niniejszej umowy i jej rozliczeniu dalsze przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w celu 

ewentualnej ochrony lub ewentualnego dochodzenia roszczeń powstałych w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

niniejszej umowy. 

Podstawą przetwarzania ujawnionych Biuru danych osobowych jest: 

 w odniesieniu do danych osobowych stron umowy będących osobami fizycznymi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia, wykonywania i rozliczenia zawartej przez Biuro 

umowy; 

 w odniesieniu do danych osobowych reprezentantów, pełnomocników, osób, na rzecz których strona umowy we 

własnym imieniu zawarła przedmiotową umowę, osób wskazanych przez stronę umowy do kontaktów i/lub 

koordynacji zawarcia lub wykonywania przedmiotowej umowy, a także osób, przy pomocy których strona 

zobowiązania określone niniejszą umową wykonuje – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zawarcie przedmiotowej umowy i jej 

należyte wykonywanie wraz z jej rozliczeniem stanowi prawnie uzasadniony interes Biura i strony, z którą Biuro 

zawarło niniejsza umowę; 

 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych po wykonaniu i rozliczeniu niniejszej umowy – art. 6 ust. 1 lit f 

RODO – dla prawnie uzasadnionych interesów Biura w postaci ochrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

wynikłych z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy. 

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 usług IT takich jak hosting 

oraz dostawcom systemów informatycznych, a także partnerom Administratora uczestniczącym w organizacji 

wydarzeń towarzyszących, związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy, w których będą Państwo uczestniczyć; 

 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; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane 

Biuro przetwarza w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
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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@kbf.krakow.pl. 

 

Zobowiązuje się do przekazania powyższej informacji, osobom reprezentującym, pełnomocnikom, osobom, na rzecz 

których strona umowy we własnym imieniu zawarła przedmiotową umowę, osobom wskazanym przez stronę umowy do 

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

strona zobowiązania określone niniejszą umową wykonuje, których dane zostały przekazane Krakowskiemu Biuru 

Festiwalowemu. 


