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Załącznik nr 5.2 do SIWZ 

 Pakiet II 
 

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“, 

  
Umowa została zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 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 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania usługę polegającą na 
wykonaniu i dostawie druków uczelnianych dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich w języku polskim i języku angielskim na papierze z 
zabezpieczeniami oraz widocznymi elementami graficznymi w promieniach UV, których wzory 
określa: 
a. Uchwała Nr 86/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
wzorów dyplomów ukończenia studiów; 

 b. Uchwała Nr19/2018 Senatu Uniwersytetu wrocławskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca  
uchwałę w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów; 
c. Uchwała Nr 99/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2018 r. w 
sprawie zatwierdzenia wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów.  
d. Uchwała Nr 12/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w 
sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.  
2. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 
czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a-c, zgodnie z poniższym 
wykazem: 

L.p. 
dyplomy wydawane do 30 września 2019 r.  j.m.     Ilość 

 
1. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji  

– oryginał 
 

szt. 2930 

2. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 - odpis 
 

szt. 5860 

3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji  
– a/a 

szt. 2930 

4. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ram Kwalifikacji 
 – w języku angielskim 
 

szt. 180 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ram Kwalifikacji 
- DUPLIKAT 

szt. 105 

6. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 – oryginał 
 

szt. 1950 

7. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
– odpis 
 

szt. 3900 

8. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji  
– a/a 
 

szt. 1950 

9. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
– w języku angielskim 
 

szt. 60 

10 dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
- DUPLIKAT 

szt. 115 

11. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – oryginał 
 

szt. 450 

12. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – odpis 
 

szt. 900 

13. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – a/a 
 

szt. 450 

14. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – w języku angielskim 
 

szt. 10 

15 dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
- DUPLIKAT 

szt. 15 

16. dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych wspólnie  
– oryginał 
 

szt. 35 

17. dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych wspólnie 
 - odpis 
 

szt. 70 

18. dyplom ukończenia studiów I stopnia  prowadzonych wspólnie 
– a/a 
 

szt. 35 

19.  dyplom ukończenia studiów I stopnia  prowadzonych wspólnie 
– odpis w języku angielskim 
 

szt. 15 



2. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 
czynności  
dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 d, zgodnie z poniższym wykazem: 
 

 

 

 

L.p. 
dyplomy wydawane od 1 października 2019 r.  j.m.     Ilość 

 
1. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji  

– oryginał 
 

szt. 1660 

2. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 - odpis 
 

szt. 3320 

3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji  
– a/a 

szt. 1660 

4. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Polskiej Ram Kwalifikacji 
 – w języku angielskim 
 

szt. 560 

5. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 – oryginał 
 

szt. 1435 

6. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
– odpis 
 

szt. 2870 

7. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji  
– a/a 
 

szt. 1435 

8. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 
– w języku angielskim 
 

szt. 725 

9. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – oryginał 
 

szt. 690 

10. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – odpis 
 

szt. 1380 

11. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – a/a 
 

szt. 690 

12. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich wg Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – w języku angielskim 
 

szt. 40 

13. dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych wspólnie  
– oryginał 
 

szt. 5 

14. dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych wspólnie 
 - odpis 
 

szt. 10 

15. dyplom ukończenia studiów I stopnia  prowadzonych wspólnie 
– a/a 
 

szt. 5 

16.  dyplom ukończenia studiów I stopnia  prowadzonych wspólnie 
– odpis w języku angielskim 
 

szt. 5 



 

§ 3 

1. Druki wykazane w §  2 ust. 2.1. (częściowo zadrukowane) powinny zawierać  określenia i 
znaki: 
 
1/ oryginały dyplomów ukończenia studiów I stopnia: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji w   
  lewym dolnym rogu. 
 

         2/ oryginały dyplomów ukończenia studiów II stopnia: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji w   
  lewym dolnym rogu. 
 

         3/ oryginały dyplomów ukończenia jednolitych studiów magisterskich: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji w   
  lewym dolnym rogu. 
 

          2. Częściowo zadrukowane druki odpisów i odpisów przeznaczonych do akt studiów I  
          stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich powinny zawierać określenia i   
          znaki: 
        - Odpis, Odpis przeznaczony do akt w prawym górnym rogu; 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA/DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW     
  DRUGIEGO STOPNIA/DYPLOM UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji dla    
   studiów I stopnia w lewym dolnym rogu;     
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji    
  dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w lewym dolnym rogu. 
  

          3. Częściowo zadrukowane druki dyplomów w języku angielskim powinny zawierać  
          określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DIPLOMA; 
- (COPY); 
- ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND; 
- znak graficzny PRK VII wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
   Framework level seven  dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w  
   lewym dolnym rogu; 
- znak graficzny PRK VI wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
   Framework level six  dla studiów I stopnia w lewym dolnym rogu. 

       
      4. Duplikaty częściowo zadrukowanych dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II  
        stopnia i jednolitych studiów magisterskich powinny zawierać określenia i znaki: 



        - DUPLIKAT w prawym górnym rogu; 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA/DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW     
  DRUGIEGO STOPNIA/DYPLOM UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji dla    
   Studiów I stopnia w lewym dolnym rogu;     
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji    
  dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w lewym dolnym rogu. 
 

        5. Częściowo zadrukowane druki dyplomów ukończenia studiów I stopnia            
        prowadzonych wspólnie – oryginały, powinny zawierać  określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONYCH WSPÓLNIE; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji           
  w lewym górnym rogu. 

 
       6. Częściowo zadrukowane druki odpisów i odpisów przeznaczonych do akt studiów I  
       stopnia prowadzonych wspólnie, powinny zawierać określenia i znaki: 

- Odpis, Odpis przeznaczony do akt w prawym górnym rogu; 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONYCH WSPÓLNIE; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji           
  w lewym górnym rogu. 
 

       7. Częściowo zadrukowane druki dyplomów w języku angielskim studiów I stopnia  
       prowadzonych wspólnie,  powinny zawierać określenia i znaki: 

 - godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
 - DIPLOMA; 
 - (COPY); 
 - OF COMPLETION OF A FIRST–CIRCLE  JOINT DEGREE PROGRAMME; 
 - znak graficzny PRK VI wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
   Framework level six  w lewym górnym rogu. 

 
§ 4 

1. Druki wykazane w §  2 ust. 2.2. (częściowo zadrukowane) powinny zawierać  określenia i 
znaki: 
 
1/ oryginały dyplomów ukończenia studiów I stopnia: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji w   
  lewym górnym rogu. 
 
2/ oryginały dyplomów ukończenia studiów II stopnia: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji w   
  lewym górnym rogu. 
 

        3/ oryginały dyplomów ukończenia jednolitych studiów magisterskich:: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 



- DYPLOM UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji w   
  lewym górnym rogu. 
 

        2. Częściowo zadrukowane druki odpisów i odpisów przeznaczonych do akt studiów I  
          stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich powinny zawierać określenia i   
          znaki: 
        - Odpis, Odpis przeznaczony do akt w prawym górnym rogu; 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA/DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW     
  DRUGIEGO STOPNIA/DYPLOM UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji dla    
  studiów I stopnia w lewym górnym rogu;     
- znak graficzny PRK VII Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji    
  dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w lewym górnym rogu. 
  

        3.   Częściowo zadrukowane druki dyplomów I stopnia w języku angielskim powinny   
         zawierać określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DIPLOMA; 
- (COPY); 
- OF FIRST CYCLE PROGRAMME; 
- ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND; 
- znak graficzny PRK VI wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
  Framework level six  w lewym górnym rogu. 

 
         4. Częściowo zadrukowane druki dyplomów II stopnia w języku angielskim powinny   
          zawierać określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DIPLOMA; 
- (COPY); 
- OF SECOND CYCLE PROGRAMME; 
- ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND; 
- znak graficzny PRK VII wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
  Framework level seven  w lewym górnym rogu. 
 

         5. Częściowo zadrukowane druki dyplomów ukończenia jednolitych studiów  
          magisterskich w języku angielskim powinny zawierać określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DIPLOMA; 
- (COPY);  
- OF LONG CYCLE PROGRAMME; 
- ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND; 
- znak graficzny PRK VII wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
  Framework level seven  w lewym górnym rogu. 
 

         6. Częściowo zadrukowane druki dyplomów ukończenia wspólnych studiów I stopnia 
          – oryginały, powinny zawierać  określenia i znaki: 

- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- DYPLOM UKOŃCZENIA WSPÓLNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA; 
- znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji           
  w lewym górnym rogu. 



 
         7. Częściowo zadrukowane druki odpisów i odpisów przeznaczonych do akt 
dyplomów  
         ukończenia wspólnych studiów I stopnia, powinny zawierać określenia i znaki: 

 - Odpis, Odpis przeznaczony do akt w prawym górnym rogu; 
 - godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
 - DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONYCH WSPÓLNIE; 
 - znak graficzny PRK VI Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji           
  w lewym górnym rogu. 
 

        8. Częściowo zadrukowane druki dyplomów ukończenia wspólnych studiów I stopnia  
        w języku angielskim,  powinny zawierać określenia i znaki: 

 - godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
   - DIPLOMA; 
   - (COPY); 
   - OF COMPLETION OF A FIRST–CIRCLE  JOINT DEGREE PROGRAMME; 
   - znak graficzny PRK VI wraz z opisem: Full qualification at Polish Qualifications     
     Framework level six  w lewym górnym rogu. 
 

§ 5 
1. Druki dyplomów widoczne w promieniach UV zawierają elementy graficzne, godło 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz cztery daty rozmieszczone w rogach. 
2.1. Wykonawca zapewnia druk dyplomów na papierze z dwutonowym bieżącym znakiem 
wodnym wyprodukowanym wyłącznie przez Wykonawcę na rzecz Uniwersytetu oraz 
pozbawionym wybielaczy optycznych.  
2.2. Wykonawca zapewnia druk dyplomów z zabezpieczeniami w papierze w postaci: 
   1. zabezpieczenia chemicznego przed próbami usuwania lub zmianą zapisów w  
       dokumencie tj. odporności papieru na działanie rozpuszczalników (grupy kwasów,  
       zasad) i zabezpieczenia przed próbami wywabienia nadrukowanych znaków (napisów); 
    2. włókien zabezpieczających w papierze: 

 - niewidocznych w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV, 
 - widocznych w świetle dziennym i nieaktywne w promieniach UV, 
 - widocznych w świetle dziennymi i aktywne w świetle UV. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych 
materiałów oraz dotrzyma umówionego terminu przy zachowaniu należytej staranności, 
uwzględniając zawodowy charakter jego działalności.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy.  

 
§ 7 

        1. Druki wymienione w § 2 dostarczone będą  przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko na adres: 
Sekcja Zaopatrzenia UWr 
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. 
Zawiadomienia i zamówienia będą kierowane na poniższe kontakty: 
        tel. 

   e-mail:  
 

2. Dyplomy ukończenia studiów mają być pakowane w paczkach /równej ilości/ i banderolowane po    
50 sztuk. 

      3. 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  
          e-mail: zaopatrzenie@uwr.edu.pl 



      4. Całkowita realizacja dostawy druków, o których mowa w ust. 1 nastąpi do dnia 31 grudnia 2018r.  
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu druków   
  określonych w § 2 niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo  
  żądania wynagrodzenia za niewykorzystaną część asortymentu. 

 
§ 8 

     1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy, która jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
umowy.  
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto ………………………… 
zł.(słownie:);  
- wartość netto:        
- wartość brutto:    
- podatek VAT: 
3. 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. 
4. Strony ustalają, że faktury  będą doręczone na adres Zamawiającego wskazany w § 7 ust. 
3. 
5. Strony  ustalają, że Zamawiający  ureguluje należność za dostarczone i odebrane bez 
zastrzeżeń druki przelewem, w terminie 21 dni od daty doręczenia na  adres  wskazany w § 7  
ust. 1., na podstawie prawidłowo  pod  względem  merytorycznym i formalnym wystawionej 
faktury, na numer konta wskazany na fakturze. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 896-000-54-
08.  
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer  NIP:  
 

§ 9  
1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru niezwłocznie po dostarczeniu zamówienia do 
miejsca wskazanego w § 7 ust. 1.  zgodnie wykazem określonym w § 2 niniejszej  umowy.  

      2. Zamawiający dokona ilościowej i jakościowej kontroli druków dyplomów wykazanych w § 2  
niniejszej umowy oraz zabezpieczeń w papierze określonych w § 5, 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. 

      3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 12 dni od daty otrzymania protokołu 
reklamacyjnego druki wolne od wad, a w razie stwierdzenia braków ilościowych, zobowiązuje się 
do dostarczenia w/w terminie brakującej ilości. 
 

§ 10 
Wykonawca udziela 12 miesięczną bezpłatną gwarancję na przedmiot zamówienia liczoną, 
przy uwzględnieniu § 7 ust. 1, od daty dostawy i po dokonaniu protokolarnego odbioru przez 
Zamawiającego.  

 
§ 11 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z 
niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.  

  2. 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 § 7 ust. 1.  

  3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy, za 
każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 9 ust. 3.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w 
przypadku gdy Wykonawca dostarczył wadliwy przedmiot umowy oraz nie reaguje na 
zgłoszone w Protokole reklamacyjnym uwagi lub wskazówki Zamawiającego dotyczące 
poprawek i zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. 



      5. 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. 
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo egzekucji kar 
umownych. 
 

§ 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 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności ani przekazać praw i obowiązków wynikających 
z umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 16 
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 nieważnośc, z zastrzeżeniem treści art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

  
§ 17 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

             
 

1. Załącznik Nr 1       Oferta Wykonawcy  
2. Załącznik Nr 2       Wzór protokołu reklamacyjnego  
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