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Załącznik nr 5 do SIWZ 
                        

 
ZP/PN/08/2017                                                   Wzór Umowy 

CRU Nr ………………….…………………….. 
 

Umowa Nr …………………………… 
 

zawarta w dniu ………………….. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), jako umowa na zamówienie 
udzielane w  części, pomiędzy: 
 
Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury 
prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP: 896-000-55-26, Regon 
000278942, reprezentowaną przez: 
1. Ewę Filipp – Zastępcę Dyrektora 
2. Kazimierza Zalewskiego – Pełnomocnika Dyrektora Ds. Finansowych Głównego Księgowego 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a 
………………………………………………………………………….. z siedzibą: 
……………………………………………………….. NIP: ………………………………………………………………….. 
REGON:……………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………… 
 
 zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
każda z osobna zwana Stroną, a razem zwane Stronami, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron przy zlecaniu do druku asortymentu, o którym 

mowa w ust. 2 poniżej.  Umowa niniejsza jest umową ogólną a wykonanie poszczególnych usług drukowania 
odbywać się będzie na podstawie szczegółowych zleceń, przy czym niniejsza umowa nie stanowi zobowiązania 
Zamawiającego do składania zleceń wykonania poszczególnych druków i Wykonawcy nie służą żadne 
roszczenia o złożenie takich zleceń.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na każde 
zamówienie Zamawiającego, następujący asortyment druków: 
1) ................................................. 
2) .................................................. 

3. Zlecenia, na poszczególne pozycje z asortymentu druków, o których mowa w ust. 1 wskazywać będą wiążące 
Wykonawcę: pozycje z w/w wykazu, rodzaj, ilość zamawianych druków, cenę, termin wykonania i inne. 

 
§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zlecenia w terminie  określonym w zamówieniu, nie dłuższym 
jednakże niż 5 dni, liczonym od dnia otrzymania pliku projektu graficznego lub zaakceptowania wydruku proof i 
proofu digitalnego, dostarczonego przez Wykonawcę, o co najmniej 95 % zgodności koloru na wybrane 
wydawnictwa, ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Przyjęcie materiałów Wykonawca każdorazowo potwierdza droga elektroniczną lub telefonicznie. 
3. Zamawiający będzie zamawiał druki według swoich rzeczywistych potrzeb i będzie płacił tylko za zlecone i 

dostarczone przez Wykonawcę druki. 
4. Miejscem wydania druków jest Opera Wrocławska.  

 
§ 3 

1. Projekt graficzny druku, zaakceptowany przez Zamawiającego co do treści i formy, przekazany zostanie 
Wykonawcy w postaci pliku w formacie pdf, tif lub eps, przygotowanego do impozycji, nagranego na płytę CD 
lub przesłanego pocztą elektroniczną lub nagranego na FTP. 

2. Uwagi i akceptacja wydruku proof i proofu digitalnego dostarczonego przez Wykonawcę na żądanie 
Zamawiającego o co najmniej 95 % zgodności koloru na wybrane wydawnictwa, ujęte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zostaną przekazane na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez strony 
terminie, lub innej formie wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za zgłaszanie uwag i akceptację wydruku proof jest: 
Katarzyna Berbas (adres e-mail katarzyna.berbas@opera.wroclaw.pl). W powyższym względzie strony zgodnie 
ustalają, że zmiana osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego nie stanowi zmiany niniejszej umowy i dla 
swej skuteczności wymaga wyłącznie pisemnego poinformowania o powyższym Wykonawcę. 

4. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić do wydruku proof zgłoszone przez przedstawiciela Zamawiającego 
uwagi i wnioski. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w tym zakresie jest 
…………………………..(adres e-mail ). 

mailto:katarzyna.berbas@opera.wroclaw.pl
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§ 4 

1. Wykonawca nie ma prawa wykorzystać materiałów dostarczonych przez Zamawiającego do innych celów niż 
określone niniejszą umową. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do posługiwania się dostarczonymi przez Zamawiającego projektami druków, 
względnie ich poszczególnymi częściami. W powyższym względzie Strony zgodnie oświadczają, że projekty 
druków, dostarczone przez Zamawiającego, podlegają ochronie wynikającej z przepisów dotyczących prawa 
autorskiego, a Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ich wykorzystanie w sposób sprzeczny z 
umową.  

 
§ 5 

1. Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy strony ustalają na kwotę …...........……… zł ( 
słownie: ………..............................……… złotych) brutto, w tym należny podatek VAT 23%. 

2. Strony zgodnie ustalają, że za każdy zamówiony przez Zamawiajacego asortyment druków Zamawiajacy 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone za zleconą ilość druków na podstawie cen podanych w Ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Ceny podane w Ofercie są niezmienne przez cały okres obowiązywnia niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Należność za każdorazowe wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy płatna będzie przelewem 

na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego. 

2. Ze względu na charakter zamówienia i bieżącą kontrolę przedstawiciela Zamawiającego, podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia za spełnienie świadczenia, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, stanowi podpis osoby 
merytorycznie odpowiedzialnej i wskazanej w niniejszej umowie na dokumencie finansowo-księgowym. 

3. Zamawiajacy oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 896-000-55-26 
oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ......................... 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

1) 20 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego,  

2) 1 % wartości zamówionych druków , za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminu dostawy; 
3) 0,5 % wartości zamówionych druków, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 

umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art.145 ust.1 ustawy Pzp. Odstąpienie 

powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2. 
4. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony na 

zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego  przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 5 miesięcy od dnia ................... do dnia 
……………………. 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy, do końca czasu jej trwania, w przypadku: 
1) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy - których to naruszeń Wykonawca nie usunie 

mimo wezwania Zamawiającego (a w tym w szczególności nie przyjmowania zamówień, wykonywania 
przedmiotu umowy błędnie, wykonywania przedmiot umowy nieterminowo, nie uwzględnieniu wskazówek 
Zamawiającego) 

2).niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy (a w szczególności nie dostarczenia 
zamówionych druków, względnie dostarczania ich z opóźnieniem, przekraczającym 3 dni, nie usunięcia 
wad, stwierdzonych podczas odbioru) 

3).na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Strony zgodnie oświadczają, że skutek odstąpienia do umowy liczony będzie od dnia złożenia takiego 

oświadczania - na przyszłość.                       
 

§ 9 
1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki 

pozaumowne. 
2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
następujących przypadkach:  
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a. konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle 
pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;  

b. zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w 
rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do 
prowadzenia spraw  

c. związanych z realizacją umowy; 
d. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,  
e. zmiana terminu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy,  
f. konieczności zmiany numerów rachunków bankowych, 
g. zmiana na podstawie art.144 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp tj. zmiany umowy  spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a 
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,  

h. zmiany na podstawie art.144 ust.1 pkt.5) ustawy Pzp tj. 5)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie 
są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy PZP 

i. zmiana na podstawie art.144 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp tj. łączna wartość zmian jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 140 ust. 3 
ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.  

4. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części 
wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano.  

5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
6. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą miały przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), a w 
sprawach tam nie uregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1969r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 16, poz. 
93 z późn. zm.). 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 
siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć 
wskutek zaniechania. 

4. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych 
uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

5. Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni: .........................................., a ze strony  
Zamawiającego: Katarzyna Berbas. 

6. Wyłącza się ogólne wzorce umowne obowiązujące w przedsiębiorstwie Wykonawcy.  
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 

Zamawiającego. 
7. Integralną część umowy stanowią: OPZ i Oferta Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


