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Umowa nr …………………….. 
 

zawarta w dniu …………………………., pomiędzy: 
 
Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź, 
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2, 
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
NIP 724-000-34-73, REGON 000279172, 
zwanym w dalszej części umowy zamawiającym, 
 
reprezentowanym przez:  
Waldemara Zawodzińskiego – dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
oraz 
Małgorzatę Kowalską – zastępcę dyrektora ds. finansowo-administracyjnych, 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………....,   

(nazwa i adres wykonawcy) 
wpisanym do CEiDG/KRS, prowadzonego przez …………………………….., pod nr …………….., 
NIP ……………………..………………….., REGON …………………………………………….,  
zwanym w dalszej części umowy wykonawcą,  
 
reprezentowanym przez: 
......................................................................................................................................................................................, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Teatr im. Stefana Jaracza 

w Łodzi postępowania przetargowego, na podstawie przepisów art. 39 i nast. ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oferty wykonawcy. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy. 
 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów 

fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”. W skład systemu wchodzą: 
1) cyfrowa konsoleta foniczna typ 1 ze skrzynią transportową i peryferiami (m.in. urządzenia moni-

torujące, lampki) – 1 kpl, 
2) cyfrowa konsoleta foniczna typ 2 ze skrzynią transportową i peryferiami (m.in. urządzenia moni-

torujące, moduł wzmacniający, lampki) – 1 kpl, 
3) moduły wejść/wyjść ze skrzynią transportową – 2 kpl, 
4) okablowanie – 1 kpl, 
5) tablet z oprogramowaniem – 1 kpl. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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§ 3 SPOSÓB DZIAŁANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie z należytą starannością i z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz wedle swojej najlepszej wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana przez wykonawcę w dzień roboczy, ustalony wcześniej 
z zamawiającym, w godzinach: 9:00 – 15:00. 

3. Sprzęt objęty dostawą będzie fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.  
4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości 

lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym zamawiającego. W takim przypadku strony uzgodnią 
sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

5. Pod pojęciem siły wyższej, strony rozumieją zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 
o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

 
§ 4 WYNAGRODZENIE 

1. Łączne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę: …………. zł 
netto (słownie: ……………………), …………… zł brutto (słownie: ………….). 

2. Zapłata za realizację zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu  dostawy, po jej protokolarnym 
odbiorze. Wzór protokołu odbioru dostawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Termin płatności – przelew do 30 dni, liczony od dnia otrzymania przez zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury. 

4. Płatność nastąpi przelewem, na konto wykonawcy, wskazane w fakturze. 
5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca 

z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy. 
 

§ 5 CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Umowa została zawarta na okres  2 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………….   r. 
2. Zamawiający,  oprócz przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny, może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznych, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu już wykonanej części umowy. 

 
§ 6 KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
na zasadzie następujących kar umownych: 
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez jedną ze stron, bez winy drugiej strony, 
strona odstępująca zapłaci drugiej stronie umowy karę umowną w wysokości 5% 
dotychczasowego wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Jeżeli wartość szkody poniesionej przez zamawiającego przekroczy wartość zastrzeżonej kary 

umownej, zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 7 GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania innowacyjnego systemu 

miksowania i transmisji sygnałów fonicznych przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 
protokolarnego odbioru dostawy. 

2. Wykonawca, w chwili dokonywania odbioru dostawy, przekaże zamawiającemu dokument gwarancji.  
 

§ 8 ZMIANA TREŚCI UMOWY 
1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień 

niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności: 
1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść niniejszej 

umowy, 
2) w przypadku zmian podmiotowych po stronie zamawiającego lub wykonawcy, 
3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania dostawy, 
4) zmiany terminów wykonania lub odbioru dostawy, wynikających ze specyfiki działalność 

zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić wyłącznie na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 PODWYKONAWSTWO 
(§ 9 zostanie wypełniony opcjonalnie, w zależności od tego, czy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców) 

1. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji żadnej części zamówienia podwykonawcy, 
chyba że wykonawca prawidłowo wykazał w ofercie spełnianie warunku udziału zdolności 
technicznej lub zawodowej, polegając na zdolnościach innych podmiotów. 

2. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, korzysta z następujących podwykonawców: 
1) ……..……………………….………, w zakresie …………….………………………………….., 
2) ……………………………………..., w zakresie ………………………………………………… 
 
 

§ 10 POUFNOŚĆ INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi przetwarzane są zgodnie  

z przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 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 zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i ustawą o ochronie danych 
osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi. 

2. Administratorem jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, z siedzibą w Łodzi (90-257), 
przy ul. Jana Kilińskiego 45, wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez 
Samorząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez dyrektora. 

3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym, w sprawach związanych 
ze swoimi danymi osobowymi, może Pan kontaktować się listownie (na adres Administratora), 
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo: dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl 

4. Podstawą przetwarzania Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, 
tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną 
lub do podjęcia działań na Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży, takiego 
jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny. 

5. Odbiorcami Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urząd skarbowy, 
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organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie 
podpisanych umów. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy, przysługuje Panu:  
1) prawo dostępu do danych, 
2) prawo do usunięcia danych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
4) prawo do sprostowania danych, 
5) prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, 

realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych 
osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. 
Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym 
do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, informując o 
tym Administratora pisemnie bądź mailowo, na adresy wskazane powyżej. 

9. Dane Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Koordynatorem działań związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony wykonawcy 

jest ………………….……., tel. ……………..………., e-mail: …….………………………………………..  
2. Koordynatorem działań związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony zamawiającego 

jest: ……………………….., tel. ……………..………, e-mail: ………………………………….………….. 
3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 

 
 
 
 
 
  

       Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 

 
 
       ………………………………                                      ……………………………… 
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Załącznik nr 2 
do umowy z dnia ………………….. 

 
 
 
 

P R O T O K Ó Ł      O D B I O R U 
 
 

 W dniu …………….., w ramach umowy z dnia …………., nr ……………, w siedzibie Teatru 

im. Stefana Jaracza w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 45, 90 – 257 Łódź, dokonano odbioru ilościowo – 

jakościowego, następujących elementów innowacyjnego systemu miksowania i transmisji sygnałów 

fonicznych: 

 
 

L.p. 
Nazwa urządzenia 

(nazwa/typ/model) 
Nr seryjny Uwagi 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 
 
  
Dostawa została przyjęta/nieprzyjęta*, ze względu na: …………………...……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Uruchomienie wraz z konfiguracją przebiegło prawidłowo/nieprawidłowo*, ze względu na: ………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
          ………………………..                                              ……………………….. 
               (przedstawiciel zamawiającego)                                                                    (przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
Łódź, dnia …………………….. 
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