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Załącznik Nr 6  do SIWZ 
                                                                                    Postępowanie Nr BZP.2410.1.2019.JS 

   Wzór umowy 
 

UMOWA NR …………………………………. 
 
 
zawarta we Wrocławiu w dniu ………………….. pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, NIP: 896-000-54-08, 
REGON: 000001301 (VAT UE PL 8960005408), reprezentowanym przez 
prof. dra hab. Adama Jezierskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 
 
 
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”. 
 
Tryb zawarcia umowy 
 
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), któremu w Biurze 
Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadano numer: BZP…………………………………. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest druk oraz dostawa publikacji dla Biura Rektora, zgodnie z załączonym 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem typów publikacji wraz z parametrami. 
2. Przedmiot umowy, określony w ust. 1 wykonany zostanie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 
3. Integralną częścią umowy są: 

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 
b) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 
c) SIWZ – Załącznik nr 3 

 
§ 2 

Wartość przedmiotu umowy 
 
1. Za przedmiot umowy określony w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z przedstawioną 

ofertą – Załącznik nr 2 stanowiący integralną część umowy – w łącznej kwocie: ………………………zł 
brutto, w tym: 
poz. 1 – kwartalnik Akademisches Kaleidoskop, ISSN………………….. 
…………………………………..zł netto + VAT 8% ………………. zł razem ……………………………….brutto zł, 
słownie: ……………………………………………………………….………………………………………………złotych. 
poz. 2 – druki i produkty podobne 
…………………………………..zł netto + VAT 23% ………………. zł razem ……………………………….brutto zł, 
słownie: ……………………………………………………………….………………………………………………złotych. 

2. Cena netto poszczególnych druków będzie stała i niezmienna do końca okresu umownego, zgodna z 
ofertą Wykonawcy. 

3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, tj. wydruk i transport do 
siedziby Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, pok. 124. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy należne będzie za faktycznie zamówione i dostarczone druki. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania limitu określonego w ust. 1 z prawem obniżenia 
wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności z tego 
tytułu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania 80% wartości brutto umowy. 
7. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy. 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, wykorzystując w 

tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze 
techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami 
sztuki drukarskiej introligatorskiej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i 
przepisami. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie takiego opakowania przedmiotu umowy, jakie jest 
wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 
dostawy zgodnie z zapisami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego będzie realizował publikacje o parametrach oraz w terminach 
realizacji usługi określonych w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do umowy, na podstawie 
jednostkowych zleceń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zlecenia jednostkowe Zamawiającego drogą elektroniczną na 
adres: ……………………………… 

5. Dopuszcza się zamienny sposób wykonania poszczególnych druków (zleceń) w stosunku do parametrów 
określonych w poszczególnych typach w Załączniku nr 1 w sytuacjach uzasadnionych przyczynami 
technicznymi, pod warunkiem, że zamienny sposób wykonania nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia 
wskazanego przez Wykonawcę w danym typie. Zmiana taka wymaga każdorazowej akceptacji 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby 
zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, pok. 124, zgodnie z 
harmonogramem wydawniczym zawartym w załączniku nr 1. 

7. Dostawa nastąpi w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego (7:30-15:30) po uprzednim jej 
zaawizowaniu - najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z 
udziałem upoważnionych stron w siedzibie Zamawiającego. 

8. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał: 
1. datę odbioru przedmiotu zamówienia, 
2. ilość, 
3. inne postanowienia. 

9. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad, nie 
sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze 
wskazaniem zastrzeżeń i wyznaczeniem nowego terminu dostawy przy zachowaniu prawa do naliczenia 
kar umownych. 

10. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Wykonawca wymieni go lub usunie usterki 
bądź też uzupełni braki w terminie określonym w §5 ust.2. 

11. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy 
od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

 
§ 4 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt graficzny w postaci plików cyfrowych zgodny z wymaganiami 
procesu produkcji, przedstawionymi przez Wykonawcę w ofercie, która stanowi załącznik do umowy, 
zgodnie z terminami realizacji usługi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do 
umowy. 
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3. Zamawiający zachowuje pełnię praw autorskich do wszystkich przekazanych Wykonawcy projektów, 
znaków graficznych i instrukcji koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

Gwarancja i rękojmia 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. 

Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego magazynowania. 
2. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich wadliwych egzemplarzy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

wad. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze przedmiotu umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu umowy nie dopełni obowiązku wymiany 

przedmiotu zamówienia na wolny od wad, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania druku 
wadliwych egzemplarzy innym podmiotom na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy zwłaszcza w przedmiocie naliczania kar umownych  
i wynikające z mocy prawa. 

 
§ 6 

Terminy 
 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z terminami realizacji usługi określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia załączonym do umowy. 
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia do dnia 31.01.2020 r. 
 

§ 7 
Warunki płatności 

 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych do 

poszczególnych zleceń, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
2. Faktury częściowe płatne będą przelewem z konta Uniwersytetu Wrocławskiego na konto Wykonawcy, w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień 
przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół 
zdawczo-odbiorczy dotyczący poszczególnych zleceń, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

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

 
§ 8 
Kary 

 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów realizacji umowy zawartych w harmonogramie będącym 

częścią załącznika nr 1, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 2% wartości 
brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Jeśli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni, Zamawiający 
ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i 
rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto umowy za 
każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie 
będzie trwało dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub 
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, oraz Wykonawcy z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości 
brutto umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 10% wartości brutto umowy. 
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5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo 
żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

6. Zamawiający i Wykonawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar. 

 
§ 9 

 
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
 
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, 
rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy, w tym w okresie gwarancji 
i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 
działalności, o zmianie adresu zamieszkania oraz siedziby firmy pod rygorem uznania za doręczoną 
korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
 

§ 12 
 
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku: 

a) gdy nie będzie możliwe wykonanie usługi w terminie zgodnym z terminami realizacji usługi 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do umowy, ze względu na 
nieprzewidzianą sytuację losową lub sytuację rynkową, na którą Wykonawca nie miał wpływu 
(np. brak dostępu do surowca i jego zamiennika koniecznego do wykonania usługi). 

Przedłużenie terminu realizacji poszczególnych zleceń w ramach umowy może nastąpić nie dłużej, niż o 
okres 14 dni. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
5. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 
 

 


