
 

 

 

Projekt umowy 

 

 

 

 

Umowa Nr ……………………2022 

 

zawarta w dniu ....................... roku w Płocku, między: 

Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku, ul. Nowy Rynek 

11, 09 – 400 Płock, reprezentowanym przez: 

 

…..........................................................................................................................

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

 

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

..............................., 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

…..........................................................................................................................

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

 

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

..............................., 

 

reprezentowaną/ym przez: 

 

…..........................................................................................................................

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

 



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

..............................., 

 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 130 tys. złotych, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i 

ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zamówienia w 

zakresie stworzenie i pracy zespołu konsultacyjnego do projektu „Teatr Dramatyczny im. 

Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny”. 

2. Umowa zostaje zawarta w ramach przedsięwzięcia grantowego „Teatr Dramatyczny im. 

Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” w ramach projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Przedsięwzięcie „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr 

dostępny” realizowane jest w ramach realizacji obowiązku zapewniania dostępności, o 

którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

4.  Integralną część Umowy stanowią: 

1) opis przedmiotu zamówienia 

2) oferta Wykonawcy 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki,  

i doświadczenie do wykonania zamówienia będącego przedmiotem Umowy  

i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.  

 

 

 

 



§ 2 

Termin realizacji 

 

Termin realizacji Umowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy tj. „Harmonogramem 

działań”. 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie płatności 

 

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wynosi ……….. zł 

brutto ( słownie ……………..), w tym stawka godzinowa za 1 godzinę pracy zespołu 

wynosi ………. złotych brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w 8 transzach, każdorazowo po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego: raportu wstępnego/raportu cząstkowego za dany 

miesiąc/planu dostępnościowego oraz dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy – do 7 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. W przypadku wystawienia i 

dostarczenia przez Wykonawcę faktury bez dokumentów wymaganych Umową lub 

dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej 

płatności. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych 

braków. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT, będzie płatne na rachunek 

bankowy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze. 

5. Wykonawca wystawi fakturę na: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego,             

ul. Nowy Rynek 11, 09 – 400 Płock. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji 

Podatkowej to 774-000- 21-69. 

7. Faktura powinna zawierać numer Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …............. 

9. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

 

 



§ 4 

Podwykonawcy 

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

Kary umowne i odszkodowania 

 

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

a) za każdy przypadek zwłoki w dostarczeniu raportu wstępnego/raportu cząstkowego 

za dany miesiąc – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w dostarczeniu planu dostępnościowego – w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ustalonych przez 

niego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość kar umownych 

Wykonawca zapłaci odszkodowanie w pełnej wysokości zgodnie z kodeksem cywilnym. 

 

 

§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w przypadku: 

1) złożenia wniosku o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy lub gdy zostanie 

wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy, 

2) nierozpoczęcia wykonywania przez Wykonawcę w terminie jakichkolwiek obowiązków 

przewidzianych umową bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez 

Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania tych obowiązków; 

3) gdy nastąpi ponad 5-dniowa zwłoka w dostarczeniu raportu wstępnego/ raportu 

cząstkowego za dany miesiąc/planu dostępnościowego, 

4) gdy Wykonawca nie usunie zastrzeżeń lub nie uzupełni braków w raportach/planie 

dostępności stosownie do zastrzeżeń Zamawiającego, 



2. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 1: 

a) Zamawiającemu przysługuje również prawo częściowego odstąpienia od Umowy, 

b) odstąpienie winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

ww. zdarzeń. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 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 – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do 

żądania kar czy odszkodowania. 

4. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 

 

 

 

§ 7 

Warunki zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba, że co innego 

wynika z postanowień Umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadkach 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z istnieniem/zaistnieniem 

epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, 

bunty, niepokoje, strajki, spowodowane przez osoby inne niż pracownicy 

Wykonawcy, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze 

zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2) postanowień Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

3) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 



4) terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 

a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z 

istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, w tym występowania ograniczeń i 

obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, 

b) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z 

wystąpieniem warunków siły wyższej, tj. zaistnieniem klęski żywiołowej, jak 

huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, spowodowane 

przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy, 

c) zaistnienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających 

mu dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, pisemnie uzasadnionych i 

udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na 

termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

d) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, 

utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres 

wynikający z przerw lub opóźnienia, 

 

Termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wymienione 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, tj. 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy, co zostanie 

przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane. 

 

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń 

w celu dokonania weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania 

Umowy. 

 

 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do 

zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub 

pozaumowne, które uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz 

wykonanie zobowiązań wymaganych Umową. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny oraz inne właściwe dla Przedmiotu Umowy. 



3. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ……….. z dnia ………… r. 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

28.11.2022 – dostarczenie wstępnego raportu badania dostępności „podróży” odbiorcy - 

200 godzin pracy zespołu, po wykonaniu I transza płatności. 

 

28. 12.2022 – dostarczenie raportu cząstkowego - 156 godzin pracy zespołu, po 

wykonaniu II transza płatności. 

 

28.01.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego  - 156 godzin pracy zespołu, po 

wykonaniu III transza płatności. 

 

28.02.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego - 156 godzin pracy zespołu, po 

wykonaniu IV transza płatności. 

 

28.03.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego- 156 godzin pracy zespołu, po 

wykonaniu V transza płatności. 

 

28.04.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego- 156 godzin pracy zespołu, po 

wykonaniu VI transza płatności. 

 

28.05.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego- 156 godzin pracy zespołu, po 

wykonaniu VII transza płatności. 

 

05.06.2023 – dostarczenie planu dostępnościowego teatru na trzy lata po zakończeniu 

projektu - 64 godziny pracy zespołu, po wykonaniu VIII transza płatności. 

 

 

 


