Załącznik nr 6
do SIWZ

Nr sprawy: DAM-282-7/16
Formularz ofertowy
Teatru im. Juliusza Słowackiego
W Krakowie

-PROJEKTUMOWA nr
Zawarta w dniu .................... 2016r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie DAM-282-7/16
pomiędzy
Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, reprezentowanym przez
- Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Krzysztofa Głuchowskiego,
jako Zamawiającym,
a
..............................................................................................................................................,
z siedzibą w ..........................................................................................................................
wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem .............................,
reprezentowanym przez:
1)............................................................................................................................................,
2) ...........................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą,
§1
1. Przedmiotem umowy jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli
teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w
Krakowie (CPV 98390000-3). Szczegółowe warunki wykonywania obsługi określa
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do
SIWZ oraz oferta wraz z załącznikami. Strony zgodnie przyjmują, iż treści żadnego z
dokumentów w jakiejkolwiek części nie można rozumieć jako wykluczającej lub
wyłączającej jakiekolwiek postanowienia innych dokumentów.
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności
określonych w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach
wymienionych w § 1 ust. 2 umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia
2019r.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z wykonawcą w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia, w szczególności do udzielania wykonawcy wszelkich informacji
niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia oraz do zapewnienia możliwości
faktycznego wykonywania czynności.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad przeciwpożarowych,
przepisów BHP i przepisów porządkowych oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za

wykonywanie czynności zgodnie z takimi wymogami.
3. Przedstawicielowi zamawiającego służy prawo stałego nadzoru nad sposobem i
przebiegiem realizacji niniejszej umowy przez wykonawcę oraz wykonywanych przez
osoby zatrudnione przez wykonawcę czynności.
4. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których
posiadanie wszedł wykonując zamówienie.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu listę pracowników, którzy
będą wykonywać prace objęte umową. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może
żądać dokonania zmiany osoby lub osób wykonujących czynności objęte niniejszą umową.
§4
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z wykonawcą po stronie zamawiającego
(„przedstawiciel zamawiającego”) jest ........................ (tel. ........................), natomiast
wykonawca jako osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z zamawiającym po stronie
wykonawcy („przedstawiciel wykonawcy”) wskazuje ........................ (tel. ........................).
§5
1. Zamawiającemu służy prawo przeprowadzania bieżącej kontroli wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
wadliwego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zgłosi zastrzeżenie
Wykonawcy w formie pisemnej notatki ze wskazaniem daty, rodzaju stwierdzonego
uchybienia oraz zalecenia co do sposobu jego usunięcia. Wadliwe wykonywanie
zamówienia oznacza przede wszystkim wykonywanie prac niezgodnie z warunkami
zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonego uchybienia i naprawienia
skutków takiego uchybienia oraz do podjęcia stosownych działań celem uniknięcia
powtórzenia się uchybienia w przyszłości. Usunięcie stwierdzonego uchybienia nie zwalnia
z obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu wystąpienia uchybienia zgodnie z § 7 umowy.
§6
1. Z tytułu wykonania niniejszej usługi w zakresie obsługi spektakli Wykonawca
otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości
a. Kategoria 1 - Ryczałt w wysokości ………. zł netto (………. zł brutto) za obsługę
widowni każdego spektaklu na Dużej Scenie
b. Kategoria 2 - Ryczałt w wysokości ………. zł netto (………. zł brutto) za obsługę
widowni każdego spektaklu na Scenie Miniatura
c. Kategoria 3 - Wykonawca otrzymywać będą wynagrodzenie naliczane w następujący
sposób:
ilość godzin przepracowana przez jednego członka personelu mnożona będzie przez stałą
stawkę za tak zwaną osobo-godzinę wynoszącą …… zł netto (………. zł brutto) za pracę
w ciągu dnia (oraz stawkę podwyższoną o 50 % za pracę w nocy), a suma powyższych
kwot za pracę poszczególnych zaangażowanych do obsługi osób stanowić będzie należne
Wykonawcy wynagrodzenie za obsługę całej imprezy.
d. Z tytułu sprzedaży programów i innych wydawnictw Wykonawca będzie otrzymywać
prowizję w wysokości 10%.
2. W przypadku odwołania przez Teatr imprezy lub spektaklu organizowanego
bezpośrednio przez Teatr w terminie krótszym niż 24 godziny lub odwołania spektaklu lub
imprezy po ich rozpoczęciu (Wykonawca zaczyna pracę na 60 min przed rozpoczęciem
spektaklu lub imprezy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%
należności za planowaną usługę. Teatr nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec
Wykonawcy za odwołanie spektaklu lub imprezy, a także za rozliczenie obsługi spektakli
czy imprez świadczonych przez Wykonawcę na terenie Teatru na rzecz innego podmiotu.
3. Należne wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający uiszczać będzie miesięcznie z dołu,

w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez
wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia
należnego wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem
zamówienia.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy nr
........................
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania lub zaprzestania wykonywania całości
lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% ceny porównawczej wskazanej w
ofercie.
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% ceny porównawczej wskazanej
w ofercie.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę skutkującego zgłoszeniem Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych
trzech lub więcej zastrzeżeń w trybie § 5 ust. 1 umowy lub też zgłoszeniem Wykonawcy w
ciągu 6 miesięcy sześciu lub więcej zastrzeżeń w tym trybie, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % ceny porównawczej
wskazanej w ofercie, niezależnie od płatności kar umownych za każde ze stwierdzonych
przypadków wadliwego wykonywania zamówienia, skutkujących zgłoszeniem Wykonawcy
zastrzeżenia w trybie § 5 ust. 1 umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę i zgłoszenia zastrzeżenia w trybie § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25 % ceny porównawczej
wskazanej w ofercie.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia zamawiającego prawa dochodzenia
odszkodowania, w razie zaistnienia szkody o wysokości przekraczającej wysokość kary
umownej.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku nieprzystąpienia do wykonywania lub zaprzestania
wykonywania całości lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania umowy, o ile
Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych nie zastosuje się do wezwania.
2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z
winy Wykonawcy, jeśli w ciągu 30 dni kalendarzowych zgłoszono Wykonawcy trzy lub
więcej zastrzeżeń w trybie § 5 ust. 1 umowy, bądź też jeśli w ciągu 6 miesięcy zgłoszono
Wykonawcy sześć lub więcej zastrzeżeń w tym trybie, a mimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, w dalszym ciągu Wykonawca umowę
realizuje wadliwie, czego skutkiem jest zgłoszenie kolejnego zastrzeżenia w trybie § 5 ust.
1 umowy.
3. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania lub zaprzestania wykonywania, lub też
wadliwego wykonywania całości lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę
Zamawiający uprawniony jest do powierzenia wykonywanie prac objętych umową osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Uprawnienia określone w ust. 1 – 3 nie wyłączają uprawnienia do naliczenia kar
umownych przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 7 umowy.

§9
1. W innych przypadkach naruszenia postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę,
zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenie, na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i zgodnie z treścią
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca żądać
może jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, obowiązującej dla usług objętych przedmiotem
zamówienia,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1, Wykonawca uprawniony
jest do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy. We wniosku
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie, że zaistniałe zmiany będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, oraz zobowiązany jest
przedstawić kalkulację określającą skutki zmiany okoliczności wskazanych w ust. 1.
3. Po złożeniu przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2, strony podejmą
negocjacje w sprawie ewentualnej zmiany umowy. Zmiana nastąpić może jedynie w
zakresie uzasadnionym zmianą okoliczności wskazanych w ust. 1.
4. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1
pkt. 2 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów
właściwych dla siedziby zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

