
 

Postępowanie nr BZP.2420.22.2016.EH 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA DSS/0000/0000/U/MC – projekt 

Sporządzona we Wrocławiu w dniu ………………… r.  

Stronami umowy są: 

Uniwersytet Wrocławski, Dział Spraw Studenckich  

z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-

08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

i 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP……………………., Regon …………………………… zwanym w dalszej części „Wykonawcą”  

                                                                 § 1 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 

.................................... o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez 

Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.).  

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna  dostawa materiałów konserwacyjnych i 

narzędzi do Zespołu Konserwacji Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego: 

Część I – Materiały hydrauliczne* 

Część II – Materiały stolarskie* 

Część II – Materiały elektryczne*  

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą  załącznik nr 1 do 

umowy oraz z ofertą Wykonawcy z dnia ……………. stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i 

prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment spełnia wszystkie obowiązujące 

normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że zgodnie z przedstawioną ofertą: 

1.1. Część I – Materiały hydrauliczne**  

Wartość umowy netto nie może przekroczyć  

…………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………. ) 



 

do wartości umowy będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % tj. 

…………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………)  

Wartość umowy brutto nie może przekroczyć 

*Niepotrzebne skreślić.  

     ……………………PLN (słownie: …………………………………………..…….……………………………………..) 

1.2. Część II – Materiały stolarskie**  

Wartość umowy netto nie może przekroczyć  

…………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………. ) 

do wartości umowy będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % tj. 

…………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………)  

Wartość umowy brutto nie może przekroczyć  

…………………………PLN (słownie: ……………………………………………….……………………………………..) 

1.3. Część III – Materiały elektryczne**  

Wartość umowy netto nie może przekroczyć  

…………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………. ) 

do wartości umowy będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % tj. 

…………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………)  

Wartość umowy brutto nie może przekroczyć  

…………………………PLN (słownie: ……………………………………………….……………………………………..) 

2. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy skutkuje 

zmianą wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

§ 4 

1. Wartość określona w § 3 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

dostaw, w tym między innymi transportu i ubezpieczenia dostawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania limitu określonego w § 3 z 

prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia kar, 

odszkodowań lub innych należności z tego tytułu. 

                                                        § 5  

1. W imieniu Zamawiającego zgłoszeń zamówionej części asortymentu dokonywać będzie 

    Zespół Konserwacji pl. Grunwaldzki 26, 50-365 Wrocław, tel. 71/328-29-57. 

2. Zamówienia będą składane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem na 

następując numery wskazane przez Wykonawcę: 

   Telefon…………………………………………….., Fax ………………………. e-mail ………………………………….  

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. dostarczyć sukcesywnie każdą zamówioną  partię towaru do Zespołu Konserwacji 

Działu Spraw Studenckich na własny koszt – w terminie ….. dni od chwili złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 



 

2. zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do 

miejsca dostawy. 

 

** Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca złożył ofertę na daną część. 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu. 

W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego jakości 

dostarczonego produktu, Wykonawca wymieni produkt na nowy w terminie …. dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną, telefonicznie lub 

faksem na numery wskazane w § 5 ust. 2. 

2.   Na dostarczane w ramach umowy produkty Wykonawca udziela Zamawiającemu  

24 miesięcznej gwarancji. 

§ 8 

1. Przewidywany  termin realizacji umowy obejmuje okres 24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

2. W związku z treścią ust. 1 strony przewidują dwa możliwe okresy obowiązywania 

umowy: 

       2.1. do końca zakładanego okresu umownego tj. 24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

       2.2. do czasu wykorzystania środków przewidzianych na realizację niniejszej umowy 

              zgodnie z wartością wymienioną w § 3. 

§ 9 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z dostawy realizowanej zgodnie z warunkami 

umowy Zamawiający ma prawo zamówić awaryjnie dostawę u innego Wykonawcy, 

a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. 

§ 10 

1. W razie nienależytego wykonania warunków umowy, a w szczególności: 

 1.1. dostarczenia towaru złej jakości, 

 1.2. powtarzającego się opóźnienia dostawy 

    Zamawiający może rozwiązać ją w trybie natychmiastowym lub od umowy odstąpić. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 11 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należności za wykonany przedmiot 

    zamówienia, w terminie 21 dni od daty doręczenia do Zamawiającego poprawnie 



 

    wystawionej pod względem formalno-prawnym faktury na rachunek bankowy  

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Faktura musi być podpisana przez Zespół Konserwacji UWr, jako dowód, że towar 

został dostarczony zgodnie z zamówieniem.  

§ 12 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zamówień, Zamawiający będzie 

miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, oraz odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wartości brutto umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny 

od wad Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % 

wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na  wymianę. 

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

Wykonawca  ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach 

ustawowych. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

§ 13 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

    okolicznościach:  

a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  

na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca składa 

    pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać 

    wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

    wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

    zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

    wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

    ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

    zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 



 

    wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

    wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich   

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 

1lit. b) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b).  

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku 

od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. W przypadku zaakceptowania 

wniosku Zamawiający wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

5. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 

umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia  w życie 

zmian, o których mowa w Ustawie Pzp art. 142 ust.5 pkt 1, 2, 3.  

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niezmienne 

pozostaną ceny jednostkowe netto materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

Zmiana wynagrodzenia brutto dotyczyć będzie wszystkich faktur wystawionych od dnia 

wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 maksymalnie do 6 miesięcy w sytuacji, kiedy Zamawiający nie 

wykorzysta asortymentu ilościowego oferowanych produktów. W takim przypadku to 

Zamawiający występuje do Wykonawcy w formie pisemnej w postaci sporządzonego 

aneksu. 

§ 14 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

a) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  4 % 

wynagrodzenia umownego ogółem brutto tj. kwotę ............. zł (słownie...............). 

Pełna kwota tego zabezpieczenia wniesiona zostanie w dniu podpisania umowy w formie: 

.............................................................. 

b) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na  

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

obowiązywania umowy określonego w § 8 i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot 

umowy został wykonany należycie. 

§ 15 



 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy oraz praw 

i obowiązków z niej wynikających na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 16 

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 siedziby firmy oraz 

adresu zamieszkania właściciela firmy pod rygorem uznania za doręczoną 

korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 17 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.     

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

    Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory mogące wynikać przy wykonaniu postanowień umowy, strony poddadzą 

    rozstrzygnięciu właściwym miejscowo sądom powszechnym dla Zamawiającego. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana adresów miejsc dostawy 

asortymentu. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym wymagają jedynie 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.  

6.    Załącznikami stanowiącym integralną część umowy są:  

       6.1. SIWZ, załącznik nr 1,  

       6.2. Oferta Wykonawcy, załącznik nr 2. 

7. Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których  

    2 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

7. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania przez obie strony, bądź daty 

późniejszego podpisania umowy przez którąkolwiek ze stron. 

 

Zamawiający                                 Wykonawca 

 

podpis ………………………….                                           podpis ……………………. 

 

data……………………………..                                            data …………………………. 


