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                     Załącznik nr 7.2 do SIWZ 
 

Wzór umowy dla części III 
 

Umowa Nr ..../11 
 
Umowa zawarta w dniu …………………...r. 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, 
Dz. U. z 2012 poz. 769 (dalej PZP) 
 
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. W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamawia, a 
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) tj. w szczególności 
załadunku, rozładunku oraz nadzorze nad transportem środków inscenizacji dla Opery 
Wrocławskiej. Przez środki inscenizacji naleŜy rozumieć elementy dekoracji i szafy z 
kostiumami. 

2. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą 
realizowane przez Wykonawcę według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
harmonogramami realizacji usług otrzymywanych od kierownika technicznego Opery 
Wrocławskiej najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem się nowego miesiąca. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody jakie mogą powstać w 
czasie transportu w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia  środków inscenizacji na 
wykorzystywanym środku transportu. 

2. Wykonawca oświadcza, ze przez cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy będzie 
posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 
100 000,00 zł i na kaŜde Ŝądanie  okaŜe ją Zamawiającemu. 

3. W przypadku stwierdzenia jej braku Zamawiający ma prawo opłacić polisę z pierwszej 
naleŜnej Wykonawcy płatności wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dyspozycyjności zgodnie z Harmonogramem pracy Opery w 
zakresie świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą telefonicznie. 
 

§ 4. 
Osobą do kontaktów dla realizacji postanowień niniejszej umowy: 
1. Ze strony Zamawiającego jest p.............................. tel.: ...................................... 
2. Ze strony Wykonawcy jest p.................................. tel.: ...................................... 
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§ 5. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca jest uprawniony do 

wystawiania raz w miesiącu faktury VAT, zgodnie z zakresem zlecenia, z uwzględnieniem  cen  
podanych w Ofercie będącej załącznikiem do niniejszej Umowy.      

2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za 1 miesiąc kalendarzowy: 

netto –...........................zł, słownie: ............................................... 

powiększone o podatek VAT ......% o wartości ....................................  słownie: 

.................................... co daje kwotę brutto –.................zł 

słownie : .....................................                                                       

3..Maksymalne nominalne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony określają na kwotę: 

...........................zł (brutto) (słownie...............................................). 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pisemne potwierdzenie przez pracownika 
Opery wykonania z naleŜytą starannością usługi objętej umową.  

5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność za świadczoną usługę, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania faktury przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia zapłaty za wykonane usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych. 

 
§ 6. 

Termin realizacji zamówienia ustala się od............................ do dnia 30 czerwca 2012r. 
 

§ 7.  
1. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę z jego winy, zobowiązany jest on 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości udokumentowanych strat 
Zamawiającego wynikających z braku moŜliwości realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia 
(m.in.: koszty odwołania spektaklu, honoraria artystów, itp.) 

2. PowyŜsze kary nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w tym takŜe utraconych 
korzyści. 

3. W przypadku dwukrotnego niewykonania zlecenia przez Wykonawcę z jego winy, umowa 
ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę będącą przedmiotem   niniejszej umowy z 
zachowaniem naleŜytej staranności, a takŜe chronić interesy Zamawiającego  w zakresie 
powierzonym umową. 

5.  W przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności 
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku naleŜytej staranności lub raŜącego 
niedbalstwa, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez wypowiedzenia. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy wyłącza zaistnienie zdarzeń o charakterze siły wyŜszej (jak 
powódź, poŜar, wypadek samochodowy spowodowany zawinieniem osoby trzeciej). 
 

§ 8. 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 

zgodę Zamawiającego na jej zawarcie ze wskazanym przez siebie podwykonawcą. 
2. Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w par. 8 ust. 1 Umowy, jest wniosek 

Wykonawcy określający część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy (zgodnie z ofertą przetargową) wraz z podaniem danych 
podwykonawcy oraz wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

3. W celu potwierdzenia zdolności podwykonawcy do wykonania części zamówienia Wykonawca 
dołączy do wniosku, o którym mowa w ust. 2: 

a) wykaz wykonanych przez podwykonawcę usług, obejmujących przedmiot zbliŜony do 
części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie, 
b) wykaz osób działających w ramach obowiązków podwykonawcy wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wymagane prawem uprawnienia tych osób (jeŜeli są wymagane). 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 14 dni liczonych od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa wyŜej. 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikający z niniejszej umowy. 

7. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu na piśmie, nie 
później niŜ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia Ŝądania wykaz swoich wymagalnych 
zobowiązań względem Podwykonawców lub pisemne oświadczenie Podwykonawców o braku 
wymagalnych naleŜności od Wykonawcy. Uregulowanie wymagalnych świadczeń względem 
Podwykonawców warunkuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 9. 

1. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 
moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak moŜliwości realizacji 
umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na raŜącą stratę groŜącą 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 związanych z realizacją umowy; 

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

d) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. 
2. 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. 

3. JeŜeli 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. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
niewaŜności. 

 
§ 10. 

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich 
nieskuteczności przez Sąd  właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz  Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik Nr 2 – OPZ  
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
..................................                                  ................................ 


