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Sprawa nr  ECFC 2601.1.1.2021  Toruń, dnia 26.08.2021 r. 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

Wzór Umowy 

 

pomiędzy: 

Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE (ECFC) z siedzibą w Toruniu,  

Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 118/2020, posiadającym numer NIP: 

9562358384, REGON:  385314450, zwanym dalej: „ECFC” lub „Usługobiorcą” 

reprezentowanym przez  

Pana Kazimierza Suwałę – Dyrektora, 

a 

firmą ……………………… zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez  – Prezesa Zarządu,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, tj. usługi 

w zakresie wynajmu, dostawy, montażu i demontażu zabudowy stoisk wystawienniczo – 

targowych  zgodnie z  opisem Zamawiającego na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 

Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021, który odbędzie się w Toruniu, 

w dniach 13-20.11.2021, zwanego dalej: „Festiwalem”. 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego oraz na podstawie 

przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr 1 z dnia ………..2021 roku, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Oferta Wykonawcy).   

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 

powyżej, a treścią Umowy, treść Umowy jest rozstrzygająca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą 

profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

związanym z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, uwzględnił je w wynagrodzeniu i nie 

wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2 

1.   Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących lokalizacjach:  

1) Centrum Festiwalowym — w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (al. 

Solidarności 3-5),  



 

Strona 2 z 8 

 

2) Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu (Plac Teatralny l), 

3) Kinie wielosalowym Cinema City w Toruniu (ul, Czerwona Droga 1/6)  

4) Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (Wały Gen. Sikorskiego 13) 

2. Opis przedmiotu zamówienia z rysunkami stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 3 

1.W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 

 1) wynajmu i dostawy zabudowy stoisk wystawienniczo-targowych  zgodnie z projektem 

technicznym i opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, 

 2)wykonania i naniesienia elementów graficznych związanych z zabudową (wyklejanych 

i malowanych), 

3). montażu zabudowy określonej w projekcie technicznym i opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiającego w terminie: 

a) zabudowy części biurowej – do 9.11.2021 (wtorek) do godz. 12:00, 

b) zabudowy recepcji festiwalowej i sklepiku – do 11.11.2021 (czwartek) do godz. 18:00, 

c) zabudowy Sali Konferencji Prasowych oraz stanowisk informacyjno-kasowych 

w Teatrze Wilama Horzycy, Cinema City i Centrum Sztuki Współczesnej – do 

12.11.2021 r. (piątek) do godz. 8:00, 

d) pozostałej zabudowy – do 12.11.2021 r. (piątek) do godz. 22:00. 

4) Demontażu zabudowy w poszczególnych lokalizacjach w terminach: 

a) Całość zabudowy w CKK Jordanki musi zostać zdemontowana do godz. 22:00 dnia 

22.11.2021 roku (poniedziałek).  

b) W Teatrze im. Wilama Horzycy oraz Cinema City zabudowa musi zostać 

zdemontowana do godz. 14:00 dnia 20.11.2021 roku (sobota).  

c) W Centrum Sztuki Współczesnej zabudowa musi zostać zdemontowana do godz. 18:00 

dnia 21.11.2021 roku (niedziela).  

2. Podczas której Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) systematycznego porządkowania miejsc wykonywania zabudowy, stoisk 

wystawienniczych, ścian osłonowych oraz terenu wystawowego, na którym postawione 

były stoiska i pozostawienie go w stanie niepogorszonym, niewykraczającym poza skutki 

zwykłego używania, 

2) wykonywania wszelkich działań związanych z przedmiotowym zamówieniem zgodnie  

z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi,  

3) zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4) wyposażenia zabudowy w wymagane przez Zamawiającego meble, zgodnie z opisem, 

5) zapewnienia obsługi technicznej podczas trwania całego festiwalu, tj. od 13 do 21 listopada 

2021 r., poprzez zapewnienie wsparcia jednego specjalisty ds. stoisk i zabudowy. 

3. Terminy udostępnienia poszczególnych lokalizacji w celu wykonania przedmiotu umowy 

przedstawiają się następująco:  
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1) Budynek CKK Jordanki zostanie udostępniony organizatorom i współpracującym z nimi 

ekipom w pełnym zakresie przestrzennym i czasowym w dniu 08.11.2021 (poniedziałek) od 

godz. 6:00 rano, w kolejne dni od godz. 8:00, do 22.11.2021 r. (poniedziałek) do godz. 22:00.  

2) Budynek Teatru im. Horzycy zostanie udostępniony organizatorom i współpracującym z nimi 

ekipom w pełnym zakresie przestrzennym i czasowym w dniu 11.11.2021 r. (czwartek) od 

godz. 9:00 rano, w kolejne dni od godz. 9:00, do 20.11.2021 (sobota) do godz. 14:00. 

3) Budynek Cinema City zostanie udostępniony organizatorom i współpracującym z nimi 

ekipom w pełnym zakresie przestrzennym i czasowym w dniu 12.11.2021 r. (piątek) od godz. 

9:00 rano, w kolejne dni od godz. 9:00, do 20.11.2021 r. (sobota) do godz. 14:00. 

4) Budynek Centrum Sztuki Współczesnej zostanie udostępniony organizatorom 

i współpracującym z nimi ekipom w pełnym zakresie przestrzennym i czasowym w dniu 

08.11.2021 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 rano, w kolejne dni od godz. 8:00, do 21.11.2021 r. 

(niedziela) do godz. 18:00. 

7.  Wykonawca wyznacza podane niżej osoby do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

serwisu zabudowy (min. 1 osoba): 

1) …………………………………………………………………. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy   przy użyciu najlepszej wiedzy 

fachowej i zapewnieniu właściwego personelu. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów, które będą w przedmiotowym zamówieniu 

podwykonawcami. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności, 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowy 

regulującej te kwestie, pomiędzy obydwoma podmiotami – Wykonawcą i podwykonawcami. 

3.   Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności wystawienniczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł i zobowiązuje się do 

utrzymania ochrony ubezpieczeniowej na tym samym poziomie w okresie obowiązywania 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4.  W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3, w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia umowy 

ubezpieczenia bądź zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w zakresie, o którym mowa w ust. 3, 

na okres pozostały do zakończenia obowiązywania niniejszej umowy i przedłożenia 

Zamawiającemu aktualnej polisy. 

5.     Koszty związane z ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 3 ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

obowiązujących w lokalizacjach wskazanych w § 2 ust. 3 umowy. 

7.  Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dokona wszelkich uzgodnień i otrzyma stosowne 

pozwolenia od posiadaczy obiektów, w których będzie stawiana zabudowa, aby Wykonawca 

mógł zrealizować czynności objęte Umową. 
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8. Zamawiający udostępni Wykonawcy przedmiotowe obiekty w terminach określonych w par. 3 

ust. 3, w celu postawienia zabudowy wystawienniczo - targowej. 

9.    Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji oraz, 

o ile będzie to konieczne, wszelkich niezbędnych dokumentów w celu realizacji Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. 

10. Odbiór prac montażowych i przekazanie zabudowy do eksploatacji Zamawiającemu dokonane 

będzie najpóźniej w terminach wskazanych  w § 3 ust. 1 pkt. 3 Umowy. Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu gotowość odbioru części zabudowy najpóźniej na 1 godzinę  przez 

terminem odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy Zamawiający 

stwierdzi rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a opisem technicznym zamówienia, lub 

projektem, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, lub naprawienia 

stwierdzonych rozbieżności. 

11. Wykonawca do umowy przedłoży zestawienie wyliczonych kosztów dot. nakładów na 

poszczególne stanowiska, instalacje itp. okreslone w projekcie według rysunków załączonych  do 

opisu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie 

całości Przedmiotu umowy na  kwotę …………….. zł  netto, powiększone o podatek VAT  

w wysokości  ………………….zł, co daje kwotę brutto……………………………….zł (słownie zł: ).  

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność w terminie 14 dni od daty otrzymania 

poprawnie wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT. 

2. Płatności na zasadach określonych powyżej będą dokonywane na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze……………………………………………………………………………. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż dniem dokonania płatności będzie dzień złożenia polecenia przelewu 

w banku Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych w przypadku przekroczenia przez 

Zamawiającego terminu płatności  określonego w ust. 1. 

 
§ 7 

1. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą dokonywane przez 

osoby upoważnione przez Strony do realizacji niniejszej Umowy wskazane w pkt 2 i 3 poniżej. 

2. Osobami upoważnionymi po stronie Zamawiającego są: 

1) …………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3. Osobami upoważnionymi po stronie Wykonawcy są: 

1) …………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………….. 

4. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do stałej wymiany informacji co do realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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5. Zmiana osób, wymienionych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany Umowy, ale musi być dokonana  

w formie pisemnej i potwierdzona przez strony. 

 

§ 8 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej: 

1) w przypadku niezamontowania całości zabudowy przez Wykonawcę w terminie do dnia 12 

listopada 2021 r. do godz. 22:00 – w wysokości 100% wartości brutto Umowy określonej w § 

5 niniejszej Umowy, chyba że przyczyny opóźnienia nie leżą po stronie Wykonawcy; 

w przypadku niezamontowania jedynie części zabudowy, kara zostanie naliczona procentowo 

zgodnie z poniższymi wartościami: 

a) 10% wartości brutto Umowy za nieterminowe wykonanie etapu zabudowy części 

biurowej  (§ 3 ust. 1 pkt. 3 a),  

b) 20% wartości brutto Umowy za nieterminowe wykonanie etapu zabudowy recepcji 

festiwalowej i sklepiku (§ 3 ust. 1 pkt. 3 b), 

c) 10% wartości brutto Umowy za nieterminowe wykonanie etapu zabudowy Sali 

Konferencji Prasowych oraz stanowisk informacyjno-kasowych w Teatrze Wilama 

Horzycy, Cinema City i Centrum Sztuki Współczesnej (§ 3 ust. 1 pkt. 3 d), 

d) 10% wartości brutto Umowy za nieterminowe wykonanie etapu pozostałej zabudowy 

(§ 3 ust. 1 pkt. 3 e), 

2) w przypadku niezdemontowania zabudowy przez Wykonawcę w terminie określonym w §3 

ust. 1 pkt. 4 umowy - w wysokości 10% wartości brutto Umowy określonej w § 5 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, chyba że przyczyny opóźnienia nie leżą po stronie Wykonawcy; 

3) w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 200% wartości brutto Umowy określonej w § 5 Umowy; 

4) w razie nienależytego wykonania danej części Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – 

w wysokości 10% wartości danej części  Przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwot wynikających z kar umownych nałożonych 

na Wykonawcę, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu realizacji Umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień Umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym 

powiadomieniem Wykonawcy, w sytuacji, gdy nastąpi:  

a. podział, połączenie lub przekształcenie Wykonawcy, którego skutki mogą mieć szkodliwy 

wpływ na realizację kontraktu, 

b. przyjęcie przez organ zarządzający Wykonawcą uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości lub złożenie takiego wniosku przez Wykonawcę. 
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3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zasięgnięcia informacji 

o takim pogorszeniu się stanu przedsiębiorstwa, który nie pozwoli Wykonawcy na zrealizowanie 

przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie, poza naliczeniem kary, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1, prawo 

odstąpienia od Umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów zamontowania 

zabudowy określonych § 3 ust. 1 pkt. 3 Umowy, chyba że przyczyny powstania takiego stanu nie 

leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z zakresu obowiązków Wykonawcy części 

Umowy, względnie przesunięcia ich w czasie bez podania przyczyn, wraz z odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia i bez powstania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odstąpienia od wykonania części zamówienia,  które ze względów ekonomicznych lub 

technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, wraz z odpowiednim obniżeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) wydawania wiążących poleceń dokonania drobnych modyfikacji przy instalacji zabudowy (prace 

zamienne). Wykonanie prac zamiennych nie będzie skutkowało zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, 

o ile wartość tych zmian nie przekracza 10 %  wartości brutto Umowy,  

3) korekty wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT, lub podatku akcyzowego, 

w odniesieniu do całości, lub danej części Przedmiotu Umowy, którego zmiana dotyczy. 

7. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nieprzyznania lub zmniejszenia kwoty dofinansowania Umowy ze środków publicznych w roku 

2021. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek 

roszczenia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może wówczas żądać wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy, tj. dotychczas wykonanych prac. 

 

§ 10 

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron 

Umowy. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian Umowy: 

a. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

która spowodowana będzie: 

a.1. zaistnieniem działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymogami;  

a.2.  konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności 

instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację 

Umowy; 

a.3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 
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b. jeżeli zmiana Umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy,  

a spowodowana będzie zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie 

zmianie). 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych do niniejszej Umowy będą miały zastosowanie powszechnie 

obowiązujące na terytorium RP przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

1. Zamawiający  oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury 

udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy. 

2. Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4  

do Umowy. 

3. Wykonawca  oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury 

udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób 

fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz 

w związku  z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych 

osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do 

ryzyka naruszenia praw osób fizycznych. 

5. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia                

zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się  

do dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia ugodowego rozwiązania, jednakże gdyby okazało się 

to niemożliwe, przedmiot sporu zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 14 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

2. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia z rysunkami, 

Załącznik nr 3 – Polisa ubezpieczeniowa. 

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów zabudowy 

 

 

         Zamawiający        Wykonawca 

 


