Numer sprawy: DP-271-18/2020

Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA
(wzór)
zawarta w dniu ………………………………… roku 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 numerem 19, z NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040, reprezentowanym
przez: …………………………………………………………….., zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.
Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 z późn. zm.).
§ 1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia, montażu, obsługi i demontażu urządzeń multimedialnych na potrzeby instalacji
multimedialnej w ramach wydarzenia Sylwester 2020 w Krakowie. Realizacja niniejszej umowy nastąpi w terminach i zgodnie
ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby instalacji multimedialnej w ramach
wydarzenia Sylwester 2020 w Krakowie (numer sprawy DP-271-18/2020).

3.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykonania prac objętych zakresem niniejszej umowy w terminie, zgodnie z etapami oraz harmonogramem realizacji
zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
2) zapewnienia na swój koszt wykwalifikowanej kadry wyposażonej w odzież i środki ochrony osobistej;
3) zapewnienia na swój koszt transportu urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do montażu i demontażu urządzeń
multimedialnych;
4) wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności zmierzających do realizacji umowy zgodnie z jej celami i założeniami;
5) przestrzegania regulaminu bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wszystkich czynności
wykonywanych przez Wykonawcę;
6) zapewnienia ekranu o jasności minimum 5000cd/m2;*
7) zapewnienia ekranu o wysokim kontraście poprzez zastosowanie czarnych lamp LED lub wysokich daszków / masek
(minimum 3mm od powierzchni lamp);*
8) zapewnienia zapasowych modułów ekranu diodowego;*

4.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość prac objętych niniejszą umową.
Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie niniejszej umowy w sytuacji gdy sprowadza to zagrożenie dla życia,
zdrowia lub poważne zagrożenie dla mienia Zamawiającego, osób wykonujących niniejszą umowę lub osób trzecich
i natychmiast poinformować Zamawiającego o wstrzymaniu oraz podjąć działania w celu eliminacji zagrożeń.
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.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz nad współpracującymi
z Wykonawcą podwykonawcami* a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu oraz z
zawarciem umów z podwykonawcami*.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

5.

6.

7.

8.
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe pozyska w celu realizacji zamówienia publicznego.
9. 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.
10. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz że
urządzenia będące przedmiotem umowy są sprawne technicznie.
11. Strony będą realizowały obowiązki wynikające z niniejszej umowy zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

1.

2.

3.

4.

1.

§ 2.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie urządzeń w trakcie wykonywania umowy oraz za wszelkie szkody
zaistniałe po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich spowodowane działaniem Wykonawcy lub powstałe na skutek działania
wykorzystywanego sprzętu.
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.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ……………………… numer polisy………………………………... i oświadcza, że polisa obowiązuje do
……….. / na cały okres realizacji umowy*. W sytuacji gdy polisa obejmować będzie tylko część okresu realizacji umowy, na 3 dni
przed zakończeniem obowiązywania polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną 200.000,00 zł. *
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do umowy.
§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:
………………… zł brutto (słownie: …………………………………), w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym za:
Etap I
1) transport, wynajem urządzeń multimedialnych, montaż - -……………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………);
Etap II
2) wynajem urządzeń multimedialnych, obsługa, demontaż -……………….. zł brutto (słownie: ………………………………………..……).

2.

3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu umowy w dwóch ratach, na podstawie faktur wystawionych po
zakończeniu każdego etapu prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 na kwoty tam wskazane, w terminie do 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
………………………………….. 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.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu
umowy określonego w § 1 umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
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
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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
7.

8.

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).
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.

§ 4.
1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy./ Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
następującej/następujących części umowy …<nazwa części>……….. podwykonawcy/podwykonawcom …..<nazwa
podwykonawcy>. *
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-27118/2020. *
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.
§ 5.
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) niewykonania przez Wykonawcę umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy;
2) opóźnienia w wykonaniu umowy w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy, wynikającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdą godzinę
opóźnienia względem podanych w harmonogramie terminów;
3) niesprawności urządzeń multimedialnych skutkującej niemożliwością realizacji w pełnym zakresie przedmiotu umowy
i nieusunięcia przez Wykonawcę niezwłocznie tych niesprawności – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 50% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy;
4) gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy przez podwykonawców,
w tym w szczególności nie przekaże informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację
usług w późniejszym okresie – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde
naruszenie;
5) innego niż określone w pkt 2-4 nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
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6)

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku nieprzedstawienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy polisy lub w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia*.
3. 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.
4. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową.
5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury, różnicę pomiędzy notą obciążeniową
a fakturą 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. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.
§ 6.
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 1223 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje
o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy.
2. 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.
3. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że dowody, o których mowa w ust.
2 są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
zgodnie z ust. 1.
4. 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.
§ 7.
1. Żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub
w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z
zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku żadna ze Stron nie może także naliczyć kar umownych.
2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze
wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej
zobowiązań przewidzianych Umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania Stron oraz pozostające nie do pokonania,
pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu
powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo
nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie,
rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, zagrożenie epidemiologiczne lub kwarantanna itp.) lub wydane przez
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organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty. W rozumieniu
niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki,
trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.
3. Strona Umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy o zaistniałej sytuacji,
naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w
celu zminimalizowania możliwych szkód.
4. Strona Umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie (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.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

§ 8.
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.
Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………….. , tel.
………………………………………., faks ………………………, e-mail: …………………………………
Udostępnienie danych osobowych swoich pracowników stronie drugiej następuje celem zapewnienia komunikacji między
pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji przedmiotowej umowy.
Klauzula informacyjna Zamawiającego zawarta została w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Klauzula informacyjna
Wykonawcy zostanie przekazana Zamawiającemu w trybie roboczym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9.
Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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 sytuacji:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej
umowy, zmiany lokalizacji lub zmiany harmonogramu realizacji umowy;
2) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającej w szczególności ze zmiany lokalizacji lub 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. Zmiana ta może prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
3) zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej w szczególności ze zmiany lokalizacji lub 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.
Zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. 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 te warunku
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5)
3.

zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
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
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współpracy między Stronami), opracowane przez Strony umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają zachowania
formy pisemnej.

1.

3.

§ 10.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków umowy.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiadać będzie załącznikowi nr 1 SIWZ, z uwzględnieniem sprzętu
oferowanego przez wybranego wykonawcę)
2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna Zamawiającego
3. Załącznik nr 3 – Dokument potwierdzający ubezpieczenie wybranego wykonawcy

.................................
Zamawiający

.................................
Wykonawca

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 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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