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Załącznik nr 2 

 

Umowa nr …… /U/DOM/2019 

 

zawarta w dniu ..…….2019 r. we Wrocławiu 

 

 

pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, 50-137 Wrocław                               

pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08   REGON  000001301, 

reprezentowanym przez: 

mgr Barbarę Starnawską – Z-cę Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego ds. 

Administracyjno-Gospodarczych, 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

a 

firmą ………………………. z siedzibą w …………………………, ul. …………………… 

NIP ………………………………………, Regon …………………………, działającą na 

podstawie ……………………………………………………………………………………… 

którą reprezentuje: 

………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”.  

 

 

§ 1 

 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j.t. ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu i dostawie 

umundurowania dla portierów  zatrudnionych w Dziale Ochrony Mienia U. Wr. (10 osób), 

w tym: dokładne pobranie wymiarów osób, uszycie, dokonanie przymiarek i dostawa.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wykaz umundurowania zawiera załącznik nr 1 

będący integralną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzą, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 oraz 

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należnej staranności. 

2. Umundurowanie zostanie wykonane z materiału własnego Wykonawcy zaakceptowanego 

przez Zamawiającego. 

3. Pobranie wymiarów oraz przymiarki będą odbywać się na terenie siedziby 

Zamawiającego, tj. ul. Kuźniczej 49/55 pok.112. 

4. Termin pobrania wymiarów oraz dokonania przymiarek będzie uzgodniony                                 

z Zamawiającym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Umundurowanie zostanie dostarczone na koszt Wykonawcy pod adres Zamawiającego: 

Sekcja Zaopatrzenia, ul. Więzienna 18/19, Wrocław. 
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6. Umundurowanie powinno być dostarczone do siedziby Zamawiającego każde w osobnych 

kompletach (10 kompletów) z wyraźnym oznaczeniem rozmiarów. Umundurowanie 

będzie dostarczone w opakowaniu bezzwrotnym. 

7. Dostawa odbędzie się po uzgodnieniu z Zamawiającym dnia i godziny, co zostanie 

potwierdzone przez Wykonawcę na piśmie lub mailem w dniu uzgodnienia terminu. 

Zmiana terminu dostawy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, jednak nie później niż na 

1dzień przed uzgodnionym wcześniej terminem dostawy. 

Odbiór umundurowania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez Strony umowy. 

8. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada 

Wykonawca. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów 

użytych do uszycia umundurowania. 

10. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych, których nie można 

wykryć w momencie odbioru, Zamawiający zawiadomi pisemnie, faxem lub mailem 

Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od jej wykrycia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad na swój koszt w terminie 

7 dni od zawiadomienia o ich stwierdzeniu, a jeśli wad nie można usunąć, to do wymiany 

towaru na taki sam wolny od wad w wyżej wymienionym terminie. 

12. Zamawiający pozostawi wadliwe umundurowanie do dyspozycji Wykonawcy. 

Wykonawca odbierze umundurowanie na własny koszt.  

13. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane umundurowania. 

Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich, ani też dokonać wierzytelności wynikających z umowy. 

 

§ 4 

 

Do kontaktu oraz akceptowania prawidłowości przebiegu i wykonania umowy upoważnieni 

są: 

a) ze strony Zamawiającego: 

Kazimierz Świętalski – Kierownik Działu Ochrony Mienia, tel. 71-375 23 41 

Iwona Garncarczyk – Specjalista Działu Ochrony Mienia, tel. 71-375 23 41,                                    

e-mail:iwona.garncarczyk@uwr.edu.pl 

b) ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje, zgodnie z jego ofertą, 

stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszej umowy, wynagrodzenie w wysokości: 

    ……………… PLN netto (słownie: ………………………………… 00/100) +                   

(23% VAT) …………….. PLN (słownie: ………………………………….00/100) tj. 

…………… PLN brutto ( słownie: …………………………………… 00/100).  

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: wykonania pomiarów 

przymiarek, dojazdów, kosztów dostawy i innych. 

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona przez Wykonawcę po 

podpisaniu bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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4. Płatność za wykonanie usługi dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od 

daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem formalnym                        

i prawnym wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

 

1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za 

które odpowiada Wykonawca, oraz odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy określonego w § 7, 

Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % 

wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub na wymianę 

towaru (§ 3 ust.11), Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości        

0,1 % wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 7 

 

1. Termin realizacji całości umowy: do dnia 04.11. 2019 r. 

 

§ 8 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach (art. 145 Pzp). 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 

nienależytego wykonania jej przez Wykonawcę, jak również naruszenia § 3 ust. 1, 2, 3, 7 i 

13, § 7. 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również jej rozwiązanie i odstąpienie od niej 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianach prawnych form 

prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego oraz zmianie siedziby Wykonawcy ewentualnie adresów 

zamieszkania właściciela firmy lub wspólników s.c., pod rygorem skutków prawnych 

wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adres siedziby podany przez 

Wykonawcę.  
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§ 10 

 

1. Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego,                    

1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                           …………………………….. 
             (Zamawiający)                                                                                             (Wykonawca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wykaz umundurowania 

2. Nr 2 – Oferta Wykonawcy 


