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Projektowane zapisy umowy 

UMOWA nr  
 

zawarta w Krakowie w dniu ………… 2022 roku 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: Magdalenę Doksę – Tverberg - Dyrektor, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

…………………………………….., reprezentowanym przez:  

…………………..,  

zwanym dalej Wykonawcą.  
 

Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Pzp”, nr sprawy DZP-271-4/2022 
 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę mebli do Pałacu Potockich 

mieszczącego się przy Rynku Głównym 20/Bracka 2 w Krakowie, zwanych dalej „meblami”. Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy w zakresie zamawianych mebli, ich charakterystyki, wielkości dostawy oraz szczegółowa 

kalkulacja cenowa zawiera Załącznik nr 1 do umowy stanowiący jej integralną część. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i wniesiony do lokalizacji Zamawiającego: Pałac Potockich, Rynek 

Główny 20 / ul. Bracka 2, 31-005 Kraków, zwanego dalej „Budynkiem”. Dostarczenie przedmiotu zamówienia 

obejmuje jego wniesienie na pierwsze piętro budynku. Budynek nie posiada windy – konieczne jest wniesienie 

po schodach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów  

i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności 

uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. Zamawiający dopuszcza nieistotne 

zmiany wymiarów dostarczanych produktów wynikające wyłącznie z cyklu produkcyjnego. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich szkody, 

spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego zatytułowanym „Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się 

przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie”, nr postępowania DZP-271-4/2022. 
 

§ 2  

Odpowiedzialność i zobowiązanie Stron Umowy 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do: 

a) 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; 

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

dostawy i montażu mebli;   

c) dostarczenia mebli do Budynku, dokonania ich montażu i ustawienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

co do lokalizacji poszczególnych mebli; 
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d) uprzątnięcia miejsca montażu ustawienia mebli w siedzibie Zamawiającego, odebrania wszystkich 

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

2. 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.   

3. 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. Zamawiający zastrzega możliwość żądania ww. dokumentów wraz z dostawa lub przy odbiorze 

przedmiotu umowy, o czym powiadomi Wykonawcę co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

4. 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. 

5. 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  

Termin realizacji Umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Za termin realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1 uznaje się datę podpisania protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 5 Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji Umowy w dniu zawarcia Umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji Umowy. 
 

§ 4  

Wynagrodzenie wykonawcy. Zasady rozliczeń 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy ustala się na kwotę netto: ……….. (PLN), co po doliczeniu 

należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto: …...... (PLN), 

słownie: …................................. (PLN) 00/100).  

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na 

podstawie oferty Wykonawcy, w tym szczegółowa kalkulacja zawierająca ceny za poszczególne meble zawarta 

jest w załączniku nr 1 do Umowy.    

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po odbiorze przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na zasadach 

opisanych w  § 5 Umowy w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.  

4. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 685 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 wstrzymania się z zapłatą do czasu 

wskazania przez Wykonawcy, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników 

VAT. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP: 676-17-

87-436. 
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6. Wykonawca oświadcza, że jest*/ nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

NIP: …………. 

7. 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. 

8. 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 

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). 

9. 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: 

………………………………….…..  

10. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z tytułu niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób 

trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić 

wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, 

których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego 
 

§ 5  

Dostawy i odbiór przedmiotu Umowy 

1. Dostawa mebli winna zostać zrealizowana do miejsca dostawy, wskazanego w §1 ust. 2 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 16:00, 

każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca co najmniej na 1 dzień przed planowaną datą dostawy 

winien przekazać informację o terminie dostawy na adres e-mail określony w §14 ust. 1 lit. a). 

2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu umowy w kilku dostawach potwierdzonych odbiorami 

częściowymi, jednakże dopiero po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół 

odbioru końcowego będący podstawą do wystawienia faktury. Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany 

do dostarczenia instrukcji obsługi i/lub konserwacji do dostarczonych mebli. Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie instrukcji obsługi i/lub konserwacji w języku angielskim, 

3. Za termin dostawy zamówionych mebli uznaje się termin ich dostarczenia do miejsca odbioru, wskazanego w 

§ 1 ust. 2. 

4. W chwili otrzymania przez Zamawiającego dostawy zamówionych mebli, ich odbiór będzie dokonywany tylko 

w zakresie potwierdzenia ich otrzymania. Taki odbiór będzie potwierdzany na oryginale i kopii dokumentu 

dostawy przez pracownika Zamawiającego dokonującego odbioru poprzez umieszczenie daty odbioru oraz 

czytelnego podpisu lub podpisu i stempla imiennego.  
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5. Odbiór dostarczonych przez Wykonawcę do Zamawiającego mebli w zakresie zgodności ze złożonym zleceniem, 

tj. w zakresie ilościowym, asortymentowym i jakościowym oraz w zakresie dostarczenia wymaganych instrukcji 

obsługi i/lub konserwacji, o których mowa w ust. 2,  będzie dokonywany przez pracowników Zamawiającego w 

terminie do 5 dni od dnia ich dostarczenia do miejsca dostawy. Taki odbiór będzie potwierdzany na protokole 

odbioru, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych w ust. 

9 poniżej. 

6. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru mebli zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

7. Za termin zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się termin, w którym Wykonawca 

zrealizuje dostawę wszystkich mebli objętych umową, zgodnie z warunkami określonymi w umowie,  

a także pod warunkiem dostarczenia mebli o odpowiedniej jakości i zgodnie z opisem i ilościami określonymi w 

SWZ i Załączniku nr 1 do umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 

9. W przypadku zaistniałych wad w przedmiocie umowy (w tym także braków ilościowych) Zamawiający może 

żądać ich usunięcia albo wymiany mebli, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy 

niż 7 dni od dnia zgłoszenia wad lub braków - chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół zgodnie 

postanowią wydłużyć wyżej wskazany termin, z zastrzeżeniem, że Zamawiający po upływie wyznaczonego 

terminu może odmówić przyjęcia poprawek lub uzupełnień. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia finansowo – prawne przeciwko Zamawiającemu. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

Zamawiający zleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym  inne 

uprawnienia przysługujące  mu na podstawie umowy. Wykonawca  zobowiązany jest pokryć związane z tym 

koszty w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. 
 

§ 6  
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy bez wad i usterek, przy czym jest on zobowiązany 

zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie Umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie 

gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz stan plomb i innych 

umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 

2. Wykonawca wraz z realizacją całości przedmiotu niniejszej Umowy, wyda Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: 

nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 

ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także 

stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …..* miesięcy (*w zależności od złożonej 

oferty) obejmującej koszt napraw i części zamiennych, licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy 

potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń.  

4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub przez Wykonawcę w 

zależności od producenta mebla lub elementów podlegających gwarancji na koszt Wykonawcy w miejscu 

realizacji umowy, tj. Pałac Potockich, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne 

i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego 

nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego 

(oświadczenie gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu 

Umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

serwisu gwarancyjnego sposobem door-to-door tj. odbiór wadliwego urządzenia lub elementu przez serwis na 

własny koszt z Pałacu Potockich, dostarczenie na własny koszt mebla lub elementu zastępczego na czas trwania 
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serwisu do Pałacu Potockich lub usunięcie wady lub awarii w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, liczonych 

od dnia zgłoszenia przesłanego Wykonawcy oraz dostarczenie na własny koszt sprawnego mebla lub elementu 

po serwisie do Pałacu Potockich w terminie nie dłuższymi niż 7 dni. Wszelkie działania organizacyjne i koszty 

związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania Umowy ponosi Wykonawca. W 

przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych lub wymiany mebla na nowy termin 

ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie 

postanowią wydłużyć czas naprawy. 

7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili dokonania 

odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu Umowy, przy czym w 

przypadku wymiany wadliwego przedmiotu Umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania 

usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia 

Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu Umowy lub jego elementu). 

9. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia 

awarii czy usterki określony w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od 

momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisanym protokołem 

odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg 

terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) 

przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze 

naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 

Umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z 

dowodem zapłaty. 

12. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków użytkowania i konserwacji określonych 

przez producenta w treści oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach 

użytkowania lub konserwacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z 

postanowieniami niniejszego paragrafu. 
 

§ 7  

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia przewidzianej niniejszą 

Umową: ……………………………………………  

Lub  
Na etapie złożenia oferty Wykonawca oświadczył, że całość zamówienia objętego Umową zrealizuje własnymi 

siłami, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca może zgłosić Podwykonawcę na etapie realizacji Umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone 

Zamawiającemu. W przypadku zgłoszenia Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy, stosuje się postanowie-

nia niniejszego paragrafu.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przed-

miot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami prawa. 

4. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy w określonym zakresie Podwykonawcom, Wyko-

nawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.  



Załącznik nr 5 do SWZ 
Numer sprawy DZP-271-4/2022 

Strona | 6  

 

5. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

Umowie o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca może zmienić podwykonawcę na etapie realizacji Umowy, w stosunku do oświadczenia złożonego 

w Ofercie, wówczas Strony dokonają stosownej zmiany w treści Umowy. 

7. Zgłoszenie nowego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 nie powoduje zmiany Umowy. 
 

§ 8  

Kary umowne 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od 

Umowy z tej przyczyny. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej w przypadku: 

1) niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy;; 

2) zwłoki w terminie wykonania przedmiotu Umowy lub jej części, tj. poszczególnych mebli, w wysokości 0,25 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy lub wynagrodzenia brutto określonego w kalkulacji 

cenowej zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy za poszczególny mebel, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki lecz nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 4 ust. 

1; 

3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy lub jej części, tj. poszczególnych mebli, stwierdzonych przy 

odbiorze, w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy lub wynagrodzenia 

brutto określonego w kalkulacji cenowej zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy za poszczególny mebel, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 5 ust.9, nie więcej niż 

20 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1; 

4) zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% odpowiednio 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy lub wynagrodzenia brutto określonego w kalkulacji 

cenowej zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy za poszczególny mebel, za każdy rozpoczęte dzień roboczy 

w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z treścią § 6 Umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie 

więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1; 

5) naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia;  

6) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

30 % wynagrodzenia brutto określonego w §  4 ust. 1 Umowy 

7) innego niż określone w pkt  2 - 5) nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przy czym nienależyte wykonanie 

Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z treścią Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź 

postanowieniami SWZ wraz z załącznikami, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów i 

funkcjonalności wynikających z SWZ wraz z załącznikami i użytkowych przedmiotu Umowy 

3. Wykonawca ma prawo dochodzenia kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Limit kar umownych (łączna maksymalną wysokość kar umownych), jakich Strony mogą żądać z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Niezależnie od określonych w Umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowne, w terminie 14 dni  od  

daty  wystąpienia  przez  Stronę  drugą  z  żądaniem  zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.  
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7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrącenia kwoty kary umownej z każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie się należeć 

Wykonawcy. 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. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie (potrącenie) przez Zamawiającego kwoty kary umownej 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy oraz nie 

wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą 

Umową. 

9. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje 

powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do 

dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 

10. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością siły wyższej. 
 
 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej 

Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co 

najmniej 2 tygodni; 

2) została podjęta likwidacja Wykonawcy lub rozwiązanie Wykonawcy bez przeprowadzenia likwidacji, bądź 

nastąpiło zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę bądź wykreślenie 

Wykonawcy jako przedsiębiorcy z CEIDG*/KRS*; 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy;   

5) w razie rażącego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie wyznaczo-

nym przez Zamawiającego, bądź w sposób nieuzasadniony zaniechał jego wykonania; 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub dostarcza wadliwy Przedmiot umowy  oraz nie rea-

guje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania i pomimo wyznaczenia 

mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu nie dłuższego niż 5 dni robocze nadal nie wykonuje zamó-

wienia zgodnie z niniejszą Umową; 

8) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i od 7 do 10; 

9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Trak-

tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na 

niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naru-

szeniem prawa Unii Europejskiej.  

3. Ponadto 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 
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może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp). 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 pkt. 9 

oraz ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia Umowy albo jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo egzekucji kar umownych. 

7. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca powinien 

natychmiast wstrzymać jej realizację zgodnie z zapisami pisma o odstąpieniu od Umowy. 
 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

Z zachowaniem prawa do nałożenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, Zamawiający będzie mógł 

wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu przez podwykonawców zobowiązań 

umownych w innym zakresie niż wskazane w Umowie; 

2) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie 

Umowy lub jej części i Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie zmienił w wyznaczonym terminie sposobu 

realizacji Umowy; 

3) w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, które mogłoby skutkować niepełną realizacją celu Umowy. 
 

§ 11 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na  

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz ust. 2 ustawy Pzp  oraz w sytuacji: 

1) zmiany terminu Umowy w zakresie wszystkich lub poszczególnych mebli objętych Umową poprzez jego 

przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania 

miejsca dostawy, nieobecności osoby odpowiedzialnej za realizację po stronie Zamawiającego lub gdy 

wymaga tego interes Zamawiającego oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane 

przez tzw. siłę wyższą; 
2) zmiany określonego mebla, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego mebla, 

w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po 

przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w 

kalkulacji cenowej dla danego mebla w Załączniku nr 1 do Umowy nie może ulec podwyższeniu, a 

parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w  treści oferty, 

3) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w 

przypadku gdy nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT 

(cena netto za wykonanie całości zamówienia nie ulegnie zmianie); 

4) zmiany lub rezygnacji Podwykonawców wskazanych w ofercie:  

a) będących jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby Wykonawcy jest możliwa wyłącznie 

wtedy jeśli zaproponowany Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże, że zgodnie z treścią SWZ:  

- spełnia określony warunek udziału w postępowaniu,  

- nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania. 

b) niebędących podmiotem udostępniającym zasoby w przypadku kiedy z uzasadnionych przez Wyko-

nawcę przyczyn podmioty te nie są w stanie wziąć udział w realizacji zamówienia; 

5) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, wyłącznie na wniosek 

Zamawiającego, w związku z zaistnieniem okoliczności uzasadniających wprowadzenie takiej zmiany. 
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3. Katalog zmian określonych w ust. 2 pkt 1) - 5) powyżej określa zmiany, na które Strony mogą wyrazić zgodę, nie 

stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca.  

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do skorzystania z przesłanek dotyczących zmiany Umowy, o któ-

rych mowa w ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest 

do przekazania upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 wszelkich innych 

dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zda-

rzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

7. 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 interne-

towe, procedury w zakresie współpracy między Stronami), opracowane przez Strony Umowy, aktualizowane są 

na bieżąco i nie wymagają zachowania  formy pisemnej.  
 

§ 12 

Siła wyższa 

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 cha-

rakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie ja-

kichkolwiek 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, epide-

mia, zagrożenie epidemiologiczne lub kwarantanna 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 zaistnia-

łej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak rów-

nież 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. 

§ 13 

Konsorcjum 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 

trwania Umowy. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii Umowy regulującej współpracę podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w 

tym zawierającej informacje za wykonanie jakich części Przedmiotu Umowy w ramach Umowy odpowiada 

każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 

imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w 
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pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może 

zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

 

§ 14  
Osoby skierowane do realizacji Umowy i do kontaktu 

1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, odbiór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby:  

a) Ze strony Zamawiającego: ………….. – tel. ………., e-mail: ………. lub inna osoba wskazana przez 

Zamawiającego; 

b) Ze strony Wykonawcy – ………….. – tel. ………., e-mail: ………. ; 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji w 

zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany Umowy. 

3. Bieżąca współpraca w zakresie realizacji Umowy następować będzie podczas bezpośrednich spotkań, pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. Wszelka korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej 

powinna być kierowana na wskazane w ust. 1 adresy e-mail. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za dzień otrzymania przez Stronę pisma uważa się dzień wysłania go 

pocztą elektroniczną. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 11 ust. 1. 

6. Udostępnienie danych osobowych swoich pracowników stronie drugiej następuje celem zapewnienia 

komunikacji między pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji przedmiotowej Umowy. 

7. Klauzula informacyjna Zamawiającego zawarta została w Załączniku nr 3 do Umowy. Klauzula informacyjna 

Wykonawcy zostanie przekazana  Zamawiającemu w trybie roboczym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w Załączniku 

nr 3 do Umowy, są one dla niego zrozumiałe i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 15 

Informacje ogólne i porządkowe 
1. Pod pojęciem Umowy należy rozumieć niniejszy dokument, wraz z kompletem załączników, które stanowią jej 

integralną część.  

2. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

3. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrot-

nie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa; 

2) Wyjaśnienia i zmiany do treści dokumentacji sporządzone na etapie prowadzonego postępowania o udzie-

lenie niniejszego zamówienia; 

3) Oferta Wykonawcy.  

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4, Zama-

wiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbież-

ności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której 

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. W zakresie nieuregulowanym dokumentem wyższej rangi, wskazanych w ust. 4, zastosowanie mają przepisy 

określone w pozostałych dokumentach.  

7. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku pol-

skim. 

8. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szcze-

gólności przepisy:  

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
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zm.),  

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-

łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. 

j. Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.) 

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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 uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniej-

szej Umowy oraz które udostępnił  Zamawiającemu. 

12. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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 uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniej-

szej Umowy oraz które udostępnił  Wykonawcy. 

13. Strony zobowiązują się do przestrzegania i stosowania regulacji dotyczących powierzania danych osobowych 

przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

14. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony oddają pod orzecznictwo właściwego dla Zamawiają-

cego sądu powszechnego.  

15. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z 

Umową, strony zobowiązują się do:  

1) podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Sta-

łych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem 

tego Sądu. 

2) podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów 

Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem 

tego Sądu. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie  wypełniania warunków 

Umowy. 
 

§ 16 

Egzemplarze Umowy 

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

Lista załączników: 

Załącznik nr 1  - Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie oferowanych rodzajów mebli, ich charakterystyki, 

wielkości dostawy oraz szczegółowa kalkulacja cenowa (odpowiadać będzie ofercie Wykonawcy i załącznikowi nr 1 

do SWZ) 

Załącznik nr 2  - Protokół odbioru mebli  

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna i postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

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

                    Zamawiający                Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie oferowanych rodzajów mebli, ich charakterystyki, wielkości 

dostawy oraz szczegółowa kalkulacja cenowa  

(odpowiadać będzie ofercie Wykonawcy i załącznikowi nr 1 do SWZ) 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

 

Protokół odbioru mebli 

W dniu ………………………. r. w związku z Umową nr ………… z dnia ……………………..……..  
  
DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru:  
 
Dane dostawcy …………………………………………………………. 
 

Nr pozycji 
mebla z 

kalkulacji 
cenowej 

Nazwa mebla Ilość Wartość brutto Data odbioru 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Zgodnie z Umową odbiór  powinien nastąpić do dnia ..............................  
 
Odbioru dokonano w dniu ………………………………….. 
 
Odbiór  został wykonany w terminie umownym/nie został wykonany w terminie umownym*  
 
BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wartość towaru/usługi …………………………………………………………………………………………….. 

 
 

……...................………….……….. 
podpis osoby odbierającej meble 
w imieniu Zamawiającego 

 
 
*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do umowy                                                                                                                                                                                         
 

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. 

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. 

 

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 

mailto:rodo@kbf.krakow.pl
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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. 

 

 


