
                                                                                    Załącznik  nr 7 do SIWZ 
 
 

 
WZÓR UMOWY 

 
 
zawartej w dniu ..................... we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art.  
39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 
113 poz. 759, nr 161 poz. 1078, nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143) 
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. Janusza Słoniowskiego – Zastępcę Dyrektora 
2. Kazimierza Zalewskiego – Pełnomocnika Dyrektora ds. finansowych – Głównego Księgowego  
 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM. 
 
a 
 
................................................................ 
z siedzibą ........................................................ 
NIP ..................................................................... 
Reprezentowaną przez:  
1. ............................................................................. 
2. ............................................................................... 
 
 zwaną dalej WYKONAWCĄ. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wraz z transportem elementów dekoracji na 

potrzeby widowiska operowego Otello.  
2.   Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załączniku Nr 1 do umowy 

(Opis przedmiotu zamówienia) w zakresie opisanym dla części ...........przedmiotu 
zamówienia 

                                                                  
§ 2 

Termin realizacji 
 
Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko 
elementów dekoracji w terminie ............................................... 
 
 
 

§ 3 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Wykonanie przedmiotu umowy będzie stwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez  

strony  bez  zastrzeŜeń.  
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad podczas odbioru dekoracji, strony 

sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad, a Zamawiający 



wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany 
jest usunąć wady na własny koszt, a za datę odbioru uwaŜa się datę usunięcia wad, 
stwierdzoną protokołem  odbioru. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z naleŜytą 
starannością. 

4. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i 
terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego  powstałe podczas dostawy elementów dekoracji z winy Wykonawcy.  

6. Na dostarczone elementy dekoracji będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udziela 
dwunastomiesięcznej gwarancji i zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek 
niezwłocznie na kaŜde wezwanie Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji. 

7. Zamawiający zobowiązuje się w ustalonym wcześniej zakresie, do zapewnienia Wykonawcy 
warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
 

§ 4 
Wartość zamówienia 

 
1. Wartość umowy ustala się na kwotę  ........................................ zł brutto  

(słownie: ............................................................. zł), tj. ........................ zł netto 
(słownie: ................................................................ zł). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT w wysokości ..............., tj.  
............................... zł (słownie: ............................................................... zł). 

  
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania faktury.   

2. Podstawę do wystawienia  faktury będzie stanowić protokół odbioru, o którym mowa w § 3. 
3. Za dzień zapłaty naleŜności uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony  

opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w 
następującej wysokości: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 1 % ceny brutto, liczonej za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 1 % 
ceny brutto za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od terminu na jej usunięcie. 

2) Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie nienaleŜytego wykonywania umowy  
przez Wykonawcę. Przez nienaleŜyte wykonanie umowy naleŜy rozumieć nie 
wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. 
W  takim  przypadku  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  do  Zamawiającego. 

3) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą 
stronę zobowiązana jest do zapłaty stronie odstępującej od umowy, kary umownej w 
wysokości 25 % ceny brutto. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyŜsze nie nakłada na Zamawiającego 
obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 



3. ZastrzeŜenie kar umownych określonych w ust.1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez 
strony na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, odszkodowania 
uzupełniającego przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar.     

 
 

§ 7 
Zmiany warunków umowy 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy wiąŜą obie strony i Ŝadna ze stron nie moŜe powoływać się 
na warunki pozaumowne. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem  podawanych 
warunków ich wprowadzenia.  
- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od stron 

umowy, 
-  zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

- w innych sytuacjach, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 
mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które 
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w 
momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy nie miałyby wpływu 
na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą, 

-  zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 
realizację umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT 
(jeŜeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług i dostaw objętych 
zamówieniem, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia brutto o kwotę równą róŜnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części 
wynagrodzenia za usługi i dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 
nie dokonano). 

- gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem niewaŜności i muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr 161 poz. 1078, 
nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143.) i art.140 ust. 3 
stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu  w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z 
obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany nr rachunku bankowego ,zmiany 
danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

         
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą 
miały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. nr 113 poz. 759, nr 161 poz. 1078, nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5 poz. 13, 
nr 28 poz. 143) 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 kaŜdej 
zmianie adresu siedziby i o kaŜdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć 
wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 
obciąŜać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

4. JeŜeli okaŜe się, Ŝe 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: .................................................................................... 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

7. Integralną część umowy stanowią: 
      załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 
      załącznik Nr 2: Oferta Wykonawcy 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


