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Załącznik nr 5  do SIWZ 
 

UMOWA  
NR CRU ________________________ 

 
Umowa zawarta w dniu ________ 2020 roku we Wrocławiu, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 39-46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy:  
 
Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury 
prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 8960005526, REGON 000278942, 
reprezentowaną przez: 
P.O. Dyrektora – Panią Ewę Koleszko, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zwanych dalej łącznie Stronami. 
 

§ 1  
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad dostarczania materiałów tekstylnych obejmujących fabrycznie 

nowe, pochodzące z bieżącej produkcji skóry, tkaniny włókiennicze oraz inne materiały tekstylne, 
przeznaczone do produkcji kostiumów do repertuaru bieżącego Zamawiającego oraz premier, zgodnie z 
repertuarem Opery Wrocławskiej, oraz zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 
(Opis Przedmiotu Zamówienia) do niniejszej umowy, zwanych dalej Materiałami. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że sprzedaż Materiałów będzie dokonywana stosownie do zapotrzebowania 
Zamawiającego. W powyższym zakresie Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawcy nie służy uprawnienie 
do żądania zawarcia umowy na wszystkie lub poszczególne pozycje Materiałów. 

3. Strony postanawiają, że maksymalna ilość metrów bieżących Materiału, jaka na podstawie niniejszej 
umowy dla poszczególnych pozycji asortymentowych może zostać zakupiona, wynosi 50 (słownie: 
pięćdziesiąt) metrów bieżących.  

4. Strony postanawiają, że minimalna wielkość jednego zamówienia, w ramach danej pozycji 
asortymentowej, będzie wynosić nie mniej niż 0,5 (słownie: pół) metra bieżącego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej zbadania 
Materiałów w siedzibie Wykonawcy albo do udostępnienia Zamawiającemu w jego siedzibie próbników 
Materiałów w terminie ____ dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo Materiały na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Materiały będą fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, nie będą 
uszkodzone i odpowiadać będą standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i 
przeznaczenia Materiałów, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, 
że Materiały będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wydania Zamawiającemu Materiałów opakowanych w sposób 
zabezpieczających je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
§ 2  

1. Strony określają maksymalne wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy na kwotę ________________ złotych brutto (słownie: ________________) w tym 
________________ złotych netto (słownie: ________________) oraz VAT ___%, co stanowi równowartość 
________________ złotych (słownie: ________________). Ponadto Strony zgodnie oświadczają, iż umowa 
wygasa bez konieczności złożenia w tym zakresie osobnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron w 



przypadku gdy łączna wypłacona wartość umowna będzie tożsama z kwotą o której mowa w zdaniu 
poprzednim.  

2. Strony postanawiają, że ceny poszczególnych Materiałów określone w Załączniku nr 2 są cenami 
obowiązującymi przez cały okres obowiązywania umowy oraz że zawierają wszelkie koszty uboczne 
związane z realizacją umowy takie jak koszty opakowania, transportu i wydania.  

3. Cena sprzedaży będzie uiszczana przez Zamawiającego za Materiały faktycznie dostarczone, na podstawie 
złożonego zamówienia, przy czym cena ta będzie stanowiła sumę iloczynów jednostkowych cen 
poszczególnych Materiałów i ich dostarczonej ilości. 

4. Cena będzie płatna przez Zamawiającego, po dokonaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 8, na 
podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie do 14 dni od 
zweryfikowania zrealizowanego zamówienia. 

5. Złożenie przez Zamawiającego zamówień na dostawy łącznie na kwotę niższą niż wskazana w ust. 1, nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. W powyższym zakresie Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie będą przysługiwały 
jakiekolwiek roszczenia z tym związane – a w tym w szczególności roszczenia z tytułu utraconych korzyści.  

6. Zamawiający oświadcza, że posiada numer NIP: 896-000-55-26. 
7. Wykonawca oświadcza, że posiada numer NIP: ________________. 

 
§ 3  

1. Dostawa przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego. 
2. Zamówienia przekazywane będą faksem na nr: ________________ lub drogą elektroniczną na adres  

e-mail: ________________. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt otrzymania 
zamówienia.  

3. Osobą wyznaczoną z ramienia Zamawiającego do realizacji umowy, w tym w szczególności do składania 
zamówień jest Pani Iwona Szczepanik, nr tel. __________, e-mail: ____________.  

4. Materiały Wykonawca będzie dostarczał do miejsca wskazanego w zamówieniu, w dniach roboczych 
(poniedziałek-piątek) w godzinach 7:30-15:00, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym 
dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dostarczane Materiały wymagań stawianych w 
SIWZ. 

6. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku: 
1) niespełnienia przez Materiały wymagań wskazanych w zamówieniu; 
2) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianymi a dostarczonymi Materiałami; 
3) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie Materiałów; 
4) dostawy Materiałów poza dniami i godzinami, o których mowa w ust. 3.  

7. Zamawiający będzie weryfikował i potwierdzał Wykonawcy ilość metrów bieżących dostarczonych 
Materiałów, wzór i kolor lub inne ich charakterystyczne parametry oraz stan dostarczonych Materiałów 
(m.in niewadliwość, kompletność, czystość) w stosunku do złożonego zapotrzebowania w terminie 5 dni od 
dnia ich otrzymania. 

8. W przypadku braku części zamówionych Materiałów lub stwierdzenia wad dostarczonych Materiałów 
Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych 
do dostarczenia brakującej ilości Materiałów lub dostarczenia Materiałów niewadliwych. W przypadku 
niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w części, w jakiej nie została ona jeszcze wykonana. 

9. Potwierdzenia i powiadomienia, o których mowa w ust. 7 i ust. 8, będą składane pisemne przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego po weryfikacji ilości, charakterystycznych parametrów i stanu 
dostarczonych Materiałów Budowlanych, na adres email: ______________. 

 
§ 4  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia lub jakiejkolwiek jego części. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia Materiałów wolnych od wad 
zamiast wadliwych, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2% kwoty 
brutto określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  



3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1 
w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy.  

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 5  
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanych oraz udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na sprzedane Materiały na okres 12 miesięcy od 

dnia ich wydania. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady, dostarczyć Materiały wolne od wad.  

3. W przypadku gdy Wykonawca nie udzieli odrębnej gwarancji niniejsza umowa stanowi jednocześnie 
dokument gwarancji.  

4. Strony postanawiają, że zakres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady sprzedanych Materiałów, nie będzie węższy niż wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego (z 
wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie ograniczenia i wyłączenia 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi).  

5. Strony postanawiają, że wybór podstawy odpowiedzialności Wykonawcy za wady rzeczy będzie należał do 
Zamawiającego. 

 
§ 6  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy do upływu okresu jej trwania w przypadku: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) opóźnienia w dostawie Materiałów przekraczającej 5 dni; 
3) trzykrotnego opóźnienia w dostawie Materiałów; 
4) zgłoszenia przez Zamawiającego trzech reklamacji na dostarczane przez Wykonawcę Materiały; 
5) nierozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszonych reklamacji, względnie opóźnienia w realizacji 

roszczeń Zamawiającego z tytuł gwarancji jakości lub rękojmi; 
6) dostarczania przez Wykonawcę Materiałów innych niż wskazane w ofercie, względnie w złożonym 

zamówieniu; 
7) niepotwierdzania przyjęcia składanych przez Zamawiającego zamówień do realizacji. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, jak również w przypadku gdy Zamawiający nie złoży zamówienia na 
Materiały, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia odszkodowawcze, a w szczególności roszczenia o 
odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści. 

3 .  W razie wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może zastrzec, że 
Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wcześniej złożonych zamówień, a Wykonawca zobowiązuje się je 
zrealizować. W powyższym zakresie Strony zgodnie ustalają, że wyłącznie Zamawiającemu służy prawo do 
wskazania z jakim skutkiem skład oświadczenie o odstąpieniu – tj. na przyszłość czy wstecz. O ile 
Zamawiający nie określi tego w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, to strony przyjmować 
będą, że oświadczenie o odstąpieniu odnosić będzie skutek na przyszłość. Niezależnie z jakim skutkiem 
zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi do 
Materiałów wydanych Zamawiającemu nie wygasają.  

 
§ 7 

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

2. Stosownie do treści art. 144 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 
1) 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; 



2) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w 
rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do 
prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; 

3) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających 
realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty; 

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy. 
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 Prawo Zamówień Publicznych oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. 

4. Wszelkie zmiany umowy (z zastrzeżeniem zmian danych wskazanych w § 3 ust. 2 i 3) wymagają formy 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

1. Strony oświadczają, iż Wykonawca poinformowany został o tym, iż Administratorem danych osobowych 
Wykonawcy przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy jest Zamawiający. Dane osobowe Wykonawcy 
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i w czasie jej realizacji oraz po tym czasie, 
jeżeli inne przepisy prawa będą tego wymagały. W każdym czasie Wykonawca ma prawo wglądu w swoje 
dane osobowe oraz, może je zmieniać lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania.  

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności do 
przebywania w obszarze przetwarzania danych. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania obowiązującej w Operze Wrocławskiej Polityki 
Bezpieczeństwa Danych oraz innych aktów wewnętrznych, regulujących zasady przetwarzania informacji w 
Operze Wrocławskiej. 

4. Za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Operze Wrocławskiej mogą zostać wobec 
Wykonawcy wyciągnięte konsekwencje opisane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie 
Kodeks Cywilny. 

 
§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do 
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Stron winny być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej z dowodem doręczenia ich drugiej Stronie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
postanowień odrębnych zawartych w umowie. 

3. Strony postanawiają, że wyłącza się między nimi stosowanie obowiązujących w przedsiębiorstwie 
Wykonawcy ogólnych warunków umów, ogólnych warunków sprzedaży, wzorców umownych i im 
podobnych. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w szczególności 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

5. Ewentualne spory mogące powstać między Stronami w związku z przedmiotem niniejszej umowy oraz / lub 
na tle wykonania jej postanowień, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez sądy powszechne, właściwe 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

...............................................................               ............................................................... 
(Wykonawca)                                       (Zamawiający) 

 
 


