
BZP.2410.2.2019.AB 
Załącznik nr 5.1 do SIWZ 

Pakiet I 
 

UMOWA NR ………………… 
 
Zawarta w dniu …………………….. we Wrocławiu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim pl. 
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, zwanym dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym  przez : 
 
Kanclerza mgr Ryszarda  Żukowskiego       
 
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 1 września  2016 r.  
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  
 
……………………………………………………… 
 
…………………………………………………….. 
 
Umowa została zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986/. 
 

§ 1 
 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym w trybie 
przetargu nieograniczonego, postępowanie nr: 
  

§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i dostarczenia Zamawiającemu druków 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych i świadectw ukończenia kursu określonych w 
Zarządzeniu Nr 10  /2018 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  14 lutego 2018 roku  
w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu 
dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i 
wydawania( z późn. zm.), stosownie do poniższego wykazu: 
 

 

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 
oryginał 

szt. 1200 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – odpis i 
a/a 

szt.          2400 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - odpis w 
języku angielskim 

szt. 145 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  
- DUPLIKAT 

szt. 76 

Świadectwo ukończenia kursu - oryginał szt. 550 

Świadectwo ukończenia kursu a/a  szt. 550 



1. Druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych – oryginały (częściowo zadrukowane) 
powinny być wykonany na papierze PALATINA EDIZ. 190 gr. 70 x 100., format A 4 (210 mm x 
297 mm) – bez ramki na stronie 2 i zawierać  określenia i znaki: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
- ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
2. Druki odpisów, odpisów przeznaczonych do akt świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych,  (częściowo zadrukowane)  - powinny być wykonane na papierze celulozowym 
offsetowym, białym o gramaturze 80g/m2., format A4 – bez ramki na stronie 2  i zawierać 
określenia i znaki: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
- ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
3. Druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim (częściowo 
zadrukowane) powinny być wykonany na papierze celulozowym offsetowym, białym o 
gramaturze 190g/m2., format A4 – bez ramki na stronie 2 i zawierać określenia i znaki: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski 
- Issued in the Republic of Poland 
- DIPLOMA OF COMPLETION OF A POSTGRADUATE PROGRAMME (COPY) 
 

     4. Druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych DUPLIKAT (częściowo zadrukowane) powinny    
     być wykonany na papierze PALATINA EDIZ. 190 gr. 70 x 100 -  bez ramki na stronie 2 i zawierać  
     określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Issued in the Republic of Poland. 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- DIPLOMA; 
- OF A POSTGRADUATE PROGRAMME; 
- (COPY) 

           - DUPLIKAT – w prawym górnym rogu 
 

5. Wzór świadectwa ukończenia kursu określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 

     Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i dostarczenia Zamawiającemu druków 
dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku polskim i w języku angielskim objętych  
Zarządzeniem Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w 
sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz  
sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego (z późn. zm.), 
stosownie do poniższego wykazu:  

 

dyplom doktora -  oryginał szt. 155 

dyplom doktora -  odpis szt. 155 

dyplom doktora -  a/a szt. 155 

dyplom doktora  - w języku angielskim szt. 65 



1. Druki dyplomów doktorskich – oryginały (częściowo zadrukowane) powinny być wykonany 
na papierze PALLATINA  EDIZ. 190gr. 70/100 oraz zawierać znaki i określenia: 
- znak graficzny PRK VIII wraz z opisem: Kwalifikacja pełna na poziomie  ósmym Polskiej   
  Ramy Kwalifikacji - w lewej, górnej części; 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- DYPLOM; 
- wydany w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2. Druki dyplomów doktora habilitowanego– oryginały (częściowo zadrukowane) powinny 
być wykonany na papierze PALLATINA  EDIZ. 190gr. 70/100 oraz zawierać znaki i określenia: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- DYPLOM; 
- wydany w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
3. Druki odpisów i odpisów przeznaczonych do akt dyplomów doktorskich (częściowo 
zadrukowane) powinny być wykonany na papierze białym, kredowanym matowym o gramaturze 115g/m2 
oraz zawierać znaki i określenia: 

- ODPIS/ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT  w prawym górnym rogu; 
- znak graficzny PRK VIII wraz z opisem: Kwalifikacja pełna na poziomie  ósmym Polskiej  
  Ramy Kwalifikacji - w lewej, górnej części; 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- DYPLOM; 
- wydany w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

4. Druki odpisów i odpisów przeznaczonych do akt dyplomów doktora habilitowanego (częściowo 
zadrukowane) powinny być wykonany na papierze białym, kredowanym matowym o gramaturze 115g/m2 
oraz zawierać znaki i określenia: 

- ODPIS/ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT  w prawym górnym rogu; 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- DYPLOM; 
- wydany w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
5. Druki odpisów dyplomów doktorskich w języku angielskim (częściowo zadrukowane) powinny 
być wykonane na papierze białym, kredowanym matowym o gramaturze 115g/m2. oraz zawierać  znaki i 
określenia: 
      - godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 

- OFFICIAL COPY w prawym górnym roku; 
- znak graficzny PRK VIII wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications  
  Framework level eight  - w lewej, górnej części; 
- University of Wrocław; 
- DIPLOMA; 
- issued in the Republic of Poland. 
 

§ 4  
 

Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i dostarczenia Zamawiającemu druków  
dokumentujących przebieg studiów oraz do wykonania i dostarczenia okładek na dokumenty objęte:  

dyplom doktora hab. - oryginał szt. 63 

dyplom doktora hab. -  odpis szt. 62 

dyplom doktora hab. -  a/a szt. 62 



- zarządzeniem Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017r. w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 - zarządzeniem Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu 
ich wydawania, 

  - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554). 
    

WYKAZ DRUKÓW  DOKUMENTUJĄCYCH PRZEBIEG STUDIÓW  
ORAZ OKŁADEK NA DOKUMENTY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

 
1. Druki wymienione w § 2, w § 3 oraz w § 4 poz. 11-14 dostarczane będą  każdorazowo 
transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko na adres: 

Sekcja Zaopatrzenia 
ul. Więzienna 18/19,  
50-118 Wrocław 

w terminie do 5 dni po złożeniu u Wykonawcy zamówienia z podaniem ilości i rodzajów druków 
przez Zamawiającego. 

L.p. Nazwa j.m. Ilość 

1.  Rejestr wydanych legitymacji i hologramów szt. 16 

2.  Dziennik praktyk szt. 200 

3.  Teczka do akt studenta szt. 7800 

4.  Teczka do akt doktoranta szt. 660 

5.  Karta zobowiązań (studenta/doktoranta) szt. 8100 

6.  Karta zobowiązań (studenta/doktoranta) w języku 
angielskim 

szt. 460 

7.  Ślubowanie doktoranta szt. 245 

8.  Ślubowanie doktoranta w j. ang. 
 

szt. 70 

9.  Ślubowanie studenta szt. 2150 

10.  Ślubowanie studenta w j. ang. 
 

szt. 135 

11.  Okładka na dyplom doktora/doktora habilitowanego szt.  356 

12.  Okładka na dyplom ukończenia studiów wyższych(PRK) szt.  7275 

13.  Indeks doktoranta  szt.  95 

14.  Studencka legitymacja książeczkowa szt.  70 



    2. Druki wymienione w § 4 poz. 1- 10 będą dostarczone według rozdzielnika każdorazowo 
transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, na adres wskazany przez Zamawiającego, 
uzgodniony z 3-dniowym wyprzedzeniem, do którego nie wlicza się terminu dostawy. 
3. Zawiadomienia i zamówienia będą kierowane na poniższe numery faksów: 

Fax:  
Tel:  
e-mail:  

4. Do realizacji umowy w imieniu Zamawiającego upoważniona jest  Sekcja Zaopatrzenia UWr,  
ul. Więzienna 18/19, 50-118 Wrocław: 

tel:  071 344-68-50 
       071 375-28-78  
fax: 071375-29-28 
e-mail: zaopatrzenie@uwr.edu.pl  
 
                                                           § 6 
 

1. Całkowita realizacja dostawy druków, o których mowa w § 2 - § 4  nastąpi do dnia 31 grudnia 
2019 r. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu druków 
określonych w § 2 - § 4 niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje 
prawo żądania wynagrodzenia za niewykorzystaną część asortymentu. 
  

§ 7 
 

1. Zamawiający przy odbiorze dostawy dokona wyrywkowej, ilościowej i jakościowej kontroli, a 
w razie stwierdzenia braków lub wad, w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, przesyłając Wykonawcy protokół reklamacyjny. Wzór 
protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od daty potwierdzającej  odebranie 
protokołu reklamacyjnego druki dobrej jakości, a w razie stwierdzenia braków ilościowych, 
zobowiązuje się do dostarczenia w/w terminie brakującej ilości. 
 
3. W sposób opisany powyżej Wykonawca zobowiązuje się wymienić druki wadliwe stwierdzone 
po odbiorze na druki wolne od wad. 

 
§ 8 

 
1. Cena druków została ustalona zgodnie z ofertą, która jest Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
umowy. 
2. Wartość umowy Pakietu I ustala się na kwotę brutto: …………………………. (słownie:) 

  Pakiet I:  
- wartość netto  -     
- wartość brutto –  
- podatek VAT -   
 

3. Wartość umowy będzie obniżona zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 o wartość niezrealizowanej 
części umowy, proporcjonalnie do wartości umowy określonej w ust. 2. 
 
4. W okresie trwania umowy ceny w niej ustalone nie ulegają zmianie, a cena brutto zawiera: 
wartość netto przedmiotu umowy, koszt dostawy do bezpośredniego odbiorcy, ubezpieczenie 
przedmiotu umowy, podatek VAT. 
 
5. Strony ustalają, że faktury będą doręczone na adres Zamawiającego wskazany w § 5 ust. 1. 
 
6.  Strony ustalają, że Zamawiający będzie regulował należność za dostarczone i odebrane bez 
zastrzeżeń druki przelewem, w terminie 21 dni od daty doręczenia na adres wskazany w § 5 ust. 



1 prawidłowo  pod  względem merytorycznym i formalnym wystawionej faktury, na numer konta 
wskazany na fakturze. 
 
7.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 896-000-54-
08.  

 
 
8.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP …… 
 

 
§ 9 

 
1. W razie opóźnień w dostawie Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień 
opóźnienia  liczony od terminu określonego w § 5 ust. 1.  
 
2. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej lub ilościowej, za 
opóźnienie w dostarczaniu druków wolnych od wad lub druków brakujących Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy, za 
każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 7 ust. 2.  
 
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
Zamawiający nie odpowiada, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 2. 
 
4.  Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 
umowną. 
 

§ 10 
 
1. Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w 
przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 
 

§ 11 
 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 12 
  
Wykonawca w okresie trwania umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających 
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej, o zmianie jego sytuacji gospodarczej, o ogłoszeniu upadłości lub 
wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, adresu 
zamieszkania jej właściciela(współwłaściciela) pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz 
uznania korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę za doręczoną.  
 

§ 13 
 
Niniejsza umowa obowiązuje od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 
§ 14 

 



W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 

§ 15 
 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy    miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 
 
2. Wszelkie zmiany do umowy jak również jej rozwiązanie i odstąpienie od niej wymagają dla 
swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem treści art. 144 Prawa 
zamówień publicznych. 
 

§ 16 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
             
1. Załącznik Nr 1 –  wzór świadectwa ukończenia kursu 
2. Załącznik Nr 2  -  wzór protokołu reklamacyjnego 
3. Załącznik Nr 3  -  oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 
            WYKONAWCA                 ZAMAWIAJACY  
 
 
 
 
 


