
BZP.2410.8.2019.AB 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Części 1-13 
P R O J E K T 

 
UMOWA nr BP…….. 2019.U 

 

Zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu 

pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, nr identyfikacyjny  
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 treści „Wykonawcą”, 

 

Tryb zawarcia umowy: 
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn. zm któremu w Biurze Zamówień Publicznych nadano numer: 
…………………………………… 

 
 

§ 1 
 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy: 

Przygotowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych z logo UWr. 
Część …………………………………………………………………. - zwane przedmiotem 
umowy.  

2. Przedmiot umowy, określony w ust 1 wykonany zostanie w oparciu o szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie w materiałach reklamowych logo UWr. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy logo UWr, o którym mowa w ust 3, w zapisie 
cyfrowym w dniu podpisania umowy. 

5. W przypadku materiałów produkowanych na podstawie projektu Zamawiającego, 
dostarczy on wszystkie niezbędne materiały pod postacią plików cyfrowych najpóźniej  
5 dni od daty podpisania umowy. Pliki zostaną dostarczone na adres mailowy: 
………………………... 

 
§2 

1. Integralną częścią umowy są:  

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 
b) Oferta Wykonawcy    - zał. nr 2 
c) SIWZ      - zał. nr 3 
 

 
§ 3 

 
Wartość przedmiotu umowy 
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1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne  
w formie ryczałtu zgodne z przedstawioną ofertą – załącznik nr 2 stanowiący integralną 
część umowy:  

a) netto: …………………. zł 
b) VAT ……. %: …………………… zł 
c) brutto: ………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do poniesienia 
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, między innymi następujące koszty: 
nabycie materiałów, umieszczenie oznaczeń (np. nadruków, wycisków, grawerów, 
wyszyć) według projektu Zamawiającego lub logo UWr na materiałach promocyjnych, 
transport materiałów do siedziby Zamawiającego. 
 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 
 
 

§ 4 

Termin  

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na dzień: ……………………. r. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy określa się na dzień: ………………….. r. 

3. Za termin zakończenia, wskazany w ust. 2, uważa się dzień, w którym Wykonawca 
dostarczył do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy wg załącznika nr 1 wraz  
z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 8 ust. 2, pod warunkiem potwierdzenia 
tego faktu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, wskazaną w § 11 ust. 1,  
z zastrzeżeniem § 6 ust. 5. 

 
§5 

 
Warunki płatności 

 
1. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu przedmiotu umowy jedną fakturą końcową. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo–odbiorczy przedmiotu umowy 
podpisany przez obie strony. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
przelać na konto Wykonawcy kwotę określoną w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów ust. 
§ 7 ust. 4.  

5. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 
umowy. 

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

 

§ 6 

Warunki odbioru 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo przedmiot umowy na swój koszt  
i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1,  
50-137 Wrocław, pok.134. 
 

2. Wykonawca  zapewni takie opakowanie 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. 
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3. Dostawa nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim jej zaawizowaniu - 
najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem 
upoważnionych stron w siedzibie Zamawiającego. 
 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał: 
a) datę odbioru przedmiotu zamówienia, 
b) ilość dostarczonych materiałów, 
c) stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 
d) inne postanowienia. 

 
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności  

z powodu wad i usterek lub braków, 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. Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia, usunie usterki bądź też uzupełni 
braki w terminie do 7 dni roboczych.  
 

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

 
§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 -  
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu, określonego w § 4 ust. 2, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy zgodnie z § 6 ust. 5 lub 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z § 8 ust. 3 w wysokości 3%  
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku 
do terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 
umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
§ 8 
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Gwarancja i rękojmia 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiedni dokument gwarancyjny przekaże 
Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.  

3. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich wadliwych egzemplarzy w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia wad. 

4. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty 
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia 
usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek przedmiotu umowy na pisemne wezwanie 
Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na 
ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 
podstawie umowy zwłaszcza w przedmiocie naliczania kar umownych i udzielonej 
gwarancji. 

6. 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. 

§ 9 
 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, odstąpić od umowy: 

a. jeżeli przedmiot umowy jest niekompletny, bądź zawiera istotne wady uniemożliwiające 
jego wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca uchyla się bądź 
nie zdoła uzupełnić braków lub usunąć wad, zgodnie z § 6 ust. 5. 

b. w przypadku powzięcia wiadomości o złożeniu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie 
upadłości, rozwiązania firmy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 
takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca licząc 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy: 

a) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania przyczyny, przyjęcia przedmiotu umowy lub 
odmawia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

b) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego  

i wymagalnego powyżej 60 dni od upływu terminu płatności faktury. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.  

 
§ 10 

 
Zmiana umowy 

1. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku: 

a) gdy nie będzie możliwe wykonanie dostawy w terminie ze względu na nieprzewidzianą 
sytuację losową, techniczną lub rynkową, na którą Wykonawca nie miał wpływu, 
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b) gdy Zamawiający z powodu obiektywnych trudności o charakterze losowym lub 
technicznym nie będzie w stanie przekazać w terminie wymaganych do produkcji 
materiałów.  

3. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności.  

 
§ 11 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Do współpracy ze strony Wykonawcy upoważniony jest: ……………………………………….. 

ze strony Zamawiającego: ……………………………………….. 

2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

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

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

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
  
 
   
 
  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
  
 


