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                       Zal. 6 do SIWZ  
 

Wzór Umowy 
 
 
Umowa  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 (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 z 
późń. zm.) 
 
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: ………………………………………………………………….. 
REGON:……………………………………………………………… 
Reprezentowanym przez: 
1………………………………………………………………………… 
 zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
 
 
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy na kaŜde zamówienie Zamawiającego  następujący asortyment druków : 
1) ................................................. 
2) .................................................. 

2. Zlecenia, na poszczególne pozycje z asortymentu druków, o których mowa w ust. 1 składane 
będą w formie pisemnej i wskazywać będą wiąŜące 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, 

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. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od momentu pobrania 
przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego. Przyjęcie materiałów Wykonawca 
kaŜdorazowo 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.  
 

§ 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 
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Ŝądanie 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 ............................ …………………………..(adres e-mail). 

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 ). 

 
 

§ 4 
Wykonawca nie ma prawa wykorzystać materiałów dostarczonych przez Zamawiającego do innych 
celów niŜ określone niniejszą umową. 
 

§ 5 
1. Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy strony ustalają na kwotę 

…...........……… zł ( słownie: ………..............................……… złotych) brutto. 
2. Strony zgodnie ustalają, Ŝe za kaŜdy zamówiony przez Zamawiajacego asortyment druków 

Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy kwotę ustaloną wg 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. NaleŜność za kaŜdorazowe wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy płatna będzie 

przelewem na konto Wykonawcy w Banku .......................................... 
................................................................................................................................... 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie zaakceptowanie przyjęcia druków przez 
przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzające naleŜyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiajacy oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 
......... oraz upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe 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 niezawinionych przez Zamawiającego; 
2) 1 % wynagrodzenia za dostarczone druki za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji terminu 

dostawy; 
3) 0,5 % wartości zamówionych druków, za kaŜdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % 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 powyŜsze nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o 
której mowa w ust. 2. 

4. ZastrzeŜenie kar umownych, określonych w ust.1 i 2 nie wyłącza prawa dochodzenia przez 
Strony na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego  przewyŜszającego wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych. 

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ................... do dnia ………… 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku: 
1) raŜącego naruszenia postanowień niniejszej umowy - niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania umowy, w wyniku których Zamawiający dozna szkody, 
2) na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 9 
 

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. 

         
§ 10 

 
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 stanowi: Oferta Wykonawcy 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
 


