
Załącznik nr 3  do Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup i dostawę  zestawu komputerowego dla Teatru Rampa na Targówku  

– projekt umowy 

 
 

UMOWA NR………………….. 
 

zawarta dnia  …………………….r. w Warszawie pomiędzy: 
Teatrem RAMPA na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20, 03-536  Warszawa, wpisanym 
do Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy pod numerem RIA/127/85, 
NIP: 525-000-96-02, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają: 

Łukasz Strzelczyk - Zastępca Dyrektora  

przy kontrasygnacie Beaty Andrzejewskiej – Głównej Księgowej 

a 

………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami 

 

Wartość zamówienia nie przekracza progu określonego w art. 2. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 11  września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021  r. poz. 1129 z późn.zm.) 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa  zestawu komputerowego zgodnego ze specyfikacją techniczną 
zawartą w zapytaniu ofertowym zwanego dalej łącznie „Urządzeniami” lub każde z osobna 
„Urządzeniem”, określającym szczegółowy zestaw Urządzeń, zgodnie z wymogami Zaproszenia do 
złożenia oferty. 

2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia do: 
1) transportu Urządzeń do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem i ustawieniem  w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 
2) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentów gwarancyjnych. 
 

§ 2 [Właściwości sprzętu komputerowego, oprogramowania, gwarancja] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzeń określonych w Załączniku do Umowy, 
zgodnych z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, o wysokiej jakości oraz 
dopuszczonego do obrotu handlowego. 

2. Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (w żaden sposób nieużywane, w tym także do 
celów wystawowych/pokazowych). 

3. Poszczególne urządzenia są objęte gwarancją producenta na okres 36 miesięcy liczony od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta przez cały okres gwarancji na terenie Polski. 



5. Wraz z Urządzeniami, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne, w których 
to dokumentach powinny być zawarte warunki serwisowe oraz instrukcje obsługi w języku polskim 

§ 3 [Terminy] 

1. Wykonanie Umowy w całości nastąpi w terminie do dnia …………………………r. 

2. Dokładny dzień dostawy Urządzeń, w ramach terminu, o którym mowa w ust 1, zostanie uzgodniony 
przez Zamawiającego i Wykonawcę po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o przewidywanym 
terminie dostawy. Powiadomienie zostanie złożone z minimum 2 - dniowym wyprzedzeniem przed 
planowanym terminem dostawy.  

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone Urządzenia są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Umowie lub są wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany 
takiego Urządzenia na nowe odpowiadające wymaganiom określonym w Umowie i wolny od wad w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia tego faktu oraz do pokrycia kosztów transportu. 

4. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zobowiązania 
określone w Umowie, w tym określone w § 1 ust. 2 Umowy oraz przeprowadzić procedurę odbioru 
i uzyskać podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru dostarczonych Urządzeń.  

§ 4 [Dane kontaktowe] 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt w sprawie wykonania Umowy ze strony Zamawiającego, a 
także za podpisanie protokołu odbioru, jest ………………………… lub inna wyznaczona pisemnie 
osoba. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt w sprawie wykonania Umowy ze strony Wykonawcy, a 
także za podpisanie protokołu odbioru, jest ……………………….. lub inna wyznaczona pisemnie 
osoba. 

§ 5 [Wynagrodzenie] 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy w całości 
wynosi:………………………… (słownie zł. brutto:………………), w tym należny podatek VAT, z 
zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust 3 i 4. 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym koszt opakowania, 
dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu. 

3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są Urządzenia, w odniesieniu do których mają 
zastosowanie przepisy art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (DzU z 
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia 
odbywać się będą zgodnie z tym przepisem.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca wystawi fakturę bez 
podatku VAT i oznaczy fakturę „odwrotne obciążenie”. 

5. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, 
które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania podatkiem VAT. 
Powyższe dotyczy zarówno, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać 
odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również w przypadku, w 
którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.  

6. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 



7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości 
przedmiotu Umowy (Urządzeń), zgodnego z ofertą złożoną przez Wykonawcę i wymogami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym, dokonany przez osobę określoną w § 4 ust. 1 Umowy, a także 
należyte wykonanie wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy. Potwierdzeniem 
odbioru jest pisemny protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy. 

8. Płatność wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Wykonawcę, 
w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym 
wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy oraz pokrywa wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy. 

§ 6 [Kary umowne, odpowiedzialność] 

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
Teatr, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu 
umowy pod rygorem odstąpienia od Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w 
całości lub w niewykonanej części. W takim przypadku stosuje się kary umowne określone w 
niniejszym paragrafie. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od 
powzięcia przez Teatr wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem od Umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy, Teatrowi przysługuje prawo zastosowania kary umownej w wysokości 1 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Teatr na usunięcie 
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Teatrowi przysługuje prawo obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Kary mogą podlegać sumowaniu. 

5. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

7. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
niniejszym wyraża zgodę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za utratę lub uszkodzenie Urządzeń do 
momentu podpisania protokołu odbioru Urządzeń przez Zamawiającego w jego siedzibie. 
Powyższa zasada odpowiedzialności odnosi się także do powierzenia Urządzeń Wykonawcy w 
celu naprawy Urządzeń i obejmuje okres od chwili odbioru Urządzeń przez Wykonawcę, do 
chwili zwrotu Urządzeń Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone stosownym pisemnym 
protokołem. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, którymi posługuje 
się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy lub przy pomocy, których wykonuje przedmiot 
Umowy, w tym podwykonawców, jak za swoje własne działania lub zaniechania, przy czym 
Strony tym samym wyłączają zastosowanie art. 429 kc do odpowiedzialności Wykonawcy w tym 
zakresie. 

§ 7 [Siła wyższa] 

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jeżeli 
prawidłowe wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe z powodu okoliczności o charakterze nagłym i 



niespodziewanym, której Strony działając racjonalnie, pomimo dołożenia należytej zawodowej 
staranności, nie mogły  zapobiec, uniknąć, przewidzieć, przeciwstawić się jej lub jej przezwyciężyć, która 
nie może być zasadniczo przypisana żadnej ze Stron  oraz jest od nich niezależna. W szczególności za siłę 
wyższą z zachowaniem powyższego uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski 
żywiołowe, epidemie, w tym dotyczące wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u 
ludzi, wywołanej tym wirusem i  inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, działania 
wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe. Obowiązkiem każdej ze Stron jest bezzwłoczne, 
najpóźniej w ciągu 48 godzin, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku siły wyższej. Brak takiego 
zawiadomienia oznaczać będzie, że Siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, 
która nie dokona zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Strony  podejmą 
wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków 
oddziaływania Siły wyższej na przedmiot Umowy. 
 

§ 8 [Pozostałe postanowienia] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 
przedmiot Umowy, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na udostepnienie w trybie ww ustawy 
wszystkich informacji zawartych w Umowie, jak i całości jej treści. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby. 

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku niepowodzenia 
tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 
Zamawiającego.  

6. Załącznik do Umowy stanowiący jej integralną część:  

1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Oferta Wykonawcy 
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