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(WZÓR) 

UMOWA NR: ……………….. 

na wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych,  

instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji 

 

W dniu …………………2018 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę 

pomiędzy: 

 

Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu 

ul. Fredry 9 

61-701 Poznań 

NIP: 778-01-68-893 

REGON: 000278853 

wpisanym do RIK 13 w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Wielkopolskiego 

w imieniu, którego działają:  

1)  Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych  – Robert Szczepański 

2)  Główny Księgowy       – Małgorzata Tomaszewska 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a  

1.  ………………………………………………………………………………………………….w imieniu i na rzecz, którego działa: 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

 zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usług 

załadunkowych, wyładunkowych, transport dekoracji teatralnych oraz ich magazynowanie, 

szczegółowo opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

2. Zakres świadczonych przez WYKONAWCĘ usług obejmować będzie: 

a) przygotowanie do załadunku przed spektaklem dekoracji magazynowanych w Tarnowie 

Podgórnym i w Poznaniu przy ul. Polskiej 116, ich załadunek na środek transportu i 

wyładunek w  siedzibie Zamawiającego - Poznań,  ul. Fredry 9, 

b) załadunek dekoracji po spektaklu na środek transportu, a następnie wyładunek w 

magazynach j.w., 

c) prace załadunkowe i wyładunkowe środków inscenizacji związane z występami 

artystycznymi  poza siedzibą Teatru, 

d) w sytuacjach koniecznych pomoc ZAMAWIAJĄCEMU przy montażu i demontażu 

dekoracji   teatralnych, 

e) prace bieżące związane z magazynowaniem i likwidacją dekoracji teatralnych, 
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f) stała obsługa transportowa polegająca na przewozie : 

 -  kostiumów, 

 -  rekwizytów, 

 -  elementów dekoracji z wyłączeniem wielkogabarytowych, 

 -  instrumentów muzycznych w tym transport zewnętrzny i  wewnętrzny   fortepianu, 

-  członków zespołów artystycznych w celu wykonania przymiarek krawieckich na trasie: 

Poznań, ul. Fredry 9, a ul. Polska 116 oraz inne przewozy związane z  niezbędną 

działalnością zaplecza przy ul. Polskiej, 

g) nadzór nad przewożonymi dekoracjami z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy   będącej 

własnością ZAMAWIAJĄCEGO, 

h) transport przed spektaklem  specjalistycznych przyczep z dekoracjami teatralnymi z 

magazynów znajdujących się w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu  ul. Polska 116 do   

budynku Teatru – Poznań, ul. Fredry 9, 

i) transport przyczep j.w. po spektaklu z dekoracjami z Poznania, ul. Fredry 9 do   magazynów: 

Tarnowo Podgórne i Poznań, ul. Polska 116 

3. Do wykonania usług, o których mowa w ust. 2  WYKONAWCA  zobowiązuje się  zabezpieczyć : 

a) minimum 6 pracowników do prac załadunkowych i wyładunkowych w  pełnym wymiarze czasu 

pracy (minimum 40 h tygodniowo x 6 pracowników),  

b) min. 8 pracowników do prac załadunkowych i wyładunkowych w pełnym wymiarze czasu pracy, 

w tym minimum 3 pracowników z 5-letnim doświadczeniem  w zakresie znajomości dekoracji 

teatralnych i rekwizytów, - dotyczy spektakli „ ‘Halka”, „Jenufa”, ”Macbeth”, „Napój miłosny”, 

„Śpiewacy norymberscy”, „Zemsta nietoperza” 

c) - min. 6 pracowników do prac załadunkowych i wyładunkowych w pełnym wymiarze czasu pracy, 

w tym minimum 3 pracowników z 5-letnim doświadczeniem  w zakresie znajomości dekoracji 

teatralnych i rekwizytów, - dotyczy pozostałych spektakli 

d) samochód osobowy z kierowcą w pełnym wymiarze czasu pracy do realizacji zadań określonych 

w ust.  2 lit. f, 

e) środek transportu z kierowcą do przewozu pracowników WYKONAWCY do prac  załadunkowych i 

wyładunkowych na trasie siedziba  ZAMAWIAJĄCEGO – magazyny dekoracji (T. Podgórne i 

Poznań, ul. Polska 116) oraz przewozu instrumentów   muzycznych, 

f) środek transportu z kierowcą (ciągnik z przyczepą) do wykonania usług wykazanych w ust. 2 lit. 

h-i, 

4. W celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w  ust. 2  ZAMAWIAJĄCY ustala i przekazuje 

WYKONAWCY dwutygodniowy plan pracy i rozkład czasu pracy w poszczególne dni z trzydniowym 

wyprzedzeniem Oraz sezonowy plan prób i spektakli. 

 

§ 2. 

 

WYKONAWCA oświadcza, że posiada stosowną, wiedzę, doświadczenie oraz  środki techniczne i 

finansowe w celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
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§ 3. 

 

WYKONAWCA zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie przewożone 

własnymi środkami transportu oraz za szkody jakie mogą powstać w wyniku niewłaściwego 

załadunku, rozładunku, magazynowania lub zabezpieczenia dekoracji teatralnych w czasie  

przewozu. 

 

 

 § 4. 

 

1. Za wykonane czynności WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w wysokości:: 

 

Lp. 
Nazwa usługi 

Ilość 

(m – ce) 

Cena jednostkowa 

netto za 1 miesiąc 

(PLN) 

Podatek VAT 

23% (PLN) 

Cena wraz z 

podatkiem VAT 

za 1 miesiąc (PLN) 

Cena wraz z 

podatkiem VAT 

za całość 

zamówienia (PLN) 

1 2 3 4 5=3+4 6=2*5 

1 

Wykonanie usług 

transportowych, 

załadunkowych, 

wyładunkowych dekoracji 

teatralnych,  instrumentów 

muzycznych oraz 

magazynowanie dekoracji 

10     

 

2. Podstawą  do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie  zatwierdzona przez      

Zastępcę dyrektora d/s technicznych  ZAMAWIAJĄCEGO faktura VAT. 

 

§ 5. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą 

starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonym umową. 

 

2. W przypadku naruszania  przez WYKONAWCĘ postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w 

przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO braku należytej staranności lub  niedbalstwa, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

wypowiedzenia. 

 

§ 6. 

 

Odpowiedzialnym za prawidłową realizację  niniejszej umowy  z ramienia : 

-  Zamawiającego jest :…………………………………………………………………. 

-  Wykonawcy jest :…………………………………………………………………….. 
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§  7. 

 

1. Rozliczenia za wykonane usługi będą odbywały się w systemie miesięcznym po upływie  miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ……………… dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 8. 

 

1.  Strony zawierają umowę na czas określony, tj. od dnia 1 września  2018r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

2.  Strony zastrzegają sobie 1 miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

§ 9. 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana wielkości wynagrodzenia umownego: 

o gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT (podwyżka lub obniżka), oraz zmianie 

ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, a zdarzenie to ma wpływ na 

wynagrodzenie, niezależne od woli stron - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany 

wartości wynagrodzenia umownego, 

o łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie  

b) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: 

o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z 

odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego max o 20%; 

o łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie, 

o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie 

otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych. 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach 

wystąpienia: 

o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

zamówienia; 

o gdy niedotrzymanie terminów realizacji wynikających z niniejszej umowy stanowi 

konsekwencję działań niezależnych od WYKONAWCY - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działań 

niezależnych od Wykonawcy; 
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o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy; 

o w przypadku nie zawinionych przez WYKONAWCĘ okoliczności powodujących opóźnienie w 

wykonaniu usługi Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; 

o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań ZAMAWIAJĄCEGO; 

d) zmiana sposobu realizacji zamówienia 

o zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane 

dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

o zmiana pojazdów wskazanych w ofercie, które będą używane do realizacji zamówienia, na 

inne pojazdy pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane 

dla tych pojazdów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

e) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: 

o wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej 

udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; 

o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie 

był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 

o istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany 
 

§ 10. 

 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

 

§ 11. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015. Poz. 2164), dotyczącego „klauzuli 

społecznej” tj. zostaną zatrudnione osoby do realizacji zamówienia przez Wykonawcę zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni na umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy osoby wykonujące czynności związane z transportem, załadunkiem i 

rozładunkiem oraz magazynowania dekoracji teatralnych w łącznej liczbie 9 osób w tym: 



332/04/18            załącznik nr 2 

Strona 6 z 7 

a) 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do prac załadunkowych i 

wyładunkowych, 

b) 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy do pełnienia funkcji kierowcy 

3. Wykonawca w terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przestawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, a także 

oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych 

osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji 

zamówienia.. 

5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w 

wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą 

niezatrudnioną osobą poniżej liczby wskazanej w ust. 2. 

6. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o których mowa w ust. 3 i 4  Wykonawca 

każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 2 000,00 PLN.  

7. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3 i 4 lub zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i 

naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 i 6 oraz § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

 

§ 12. 

 

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny w Poznaniu z 

zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 13. 

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

ZAMAWIAJĄCEGO  jeden dla WYKONAWCY.  

 

§ 14. 

 

Oferta WYKONAWCY z dnia ………………………. r. oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

stanowią integralną część niniejszej umowy.  
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Załączniki 

Nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Nr 2 – oferta Wykonawcy 

 

WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 


