Wzór Umowy
NR
z dnia .................. 2017r.
pomiędzy
Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000504742, NIP: 897-179-68-27, REGON: 022358693 kapitał zakładowy
w wysokości: 29.127.000,00 złotych
reprezentowaną przez:
1. Marcina Przychodnego- Prezesa Zarządu
2. Wojciecha Rejowskiego- Prokurent
zwaną dalej Zamawiającym,
a ................................................................................ ................................................................................
zwaną „Wykonawcą”, zwanych dalej łącznie „stronami”
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania
ZP/PN/......./2017/), zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest druk folderów, ulotek oraz plakatów dla Zamawiającego.
2. Szczegółowo przedmiot umowy opisany jest w treści formularza ofertowego stanowiącego załączniki
nr 1 do umowy.
§2
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy drogą mailową zapotrzebowanie na zamawiane materiały,
w czasie, który pozwoli Wykonawcy wywiązać się z zadeklarowanych w ofercie terminów realizacji
dostaw.
3. Wykonawca przed wydrukiem każdego materiału informacyjnego sprawdzi i zaakceptuje przesłane
przez Zamawiającego pliki projektowe.
4. Wykonawca dostarczy każdą partię na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia.
5. Wydanie asortymentu i jego odbiór każdego zadania będzie potwierdzone protokołem odbioru,
podpisanym przez strony. W przypadku złej jakości wykonanej usługi, Wykonawca na swój koszt
wykona usługę ponownie.
§3
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby i zdolny jest do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i
kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego asortymentu, strony
sporządzą protokół, w którym wskażą rodzaj stwierdzonych wad. Protokół ten stanowić będzie
wezwanie Wykonawcy celem wymiany dostarczonej partii asortymentu, na własny koszt w terminie
do 6 dni od zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru poprawionego przedmiotu
umowy.
§4
1. Wynagrodzenie
Wykonawcy
wynosi
...........................
zł
brutto,
(słownie:.........................................................), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt druku i dostawy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, na terenie miasta Wrocławia, Przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem, z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy ……………………………………………………., w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca wystawi fakturę na: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe
2017 Sp. z o.o., ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław i doręczy do siedziby Zamawiającego: ul. Rynek 13, 50101 Wrocław.
5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił protokół odbioru ostatniej
dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
6. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 897-179-68-27.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP ………………………………
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§5
Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza,
w wysokości .……………..zł (słownie: ……………………………………………………)
co stanowi 10 %
wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 4 ust. 1.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający przechowuje kwotę zabezpieczenia na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz
z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
1) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wartości poszczególnego zamówienia
brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki;

2) zwłoki w wymianie przedmiotu umowy, w którym stwierdzono po odbiorze wady - w wysokości 2 %
wartości poszczególnego zamówienia brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu uzgodnionego
przez strony terminu na wymianę.
2. Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana jest do zapłaty
kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto od której odstąpiono.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności powstałych po stronie
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, po wystawieniu noty księgowej przez
Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do czasu odebrania ostatniej partii zamówienia, nie później
jednak, niż do 15 lipca 2017 r.
§8
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących
przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2) i 3) mają bezpośredni wpływ
na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), Wykonawca zobowiązany jest
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając
odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot
zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia,
2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) wpłynie
na wysokość wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30
dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego
po upływie terminu określonego w ust. 7 pkt 1) umowy.
§9
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 3 poniżej i w § 5 ust.
2 oraz § 13 ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na
realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy, 3. Nie stanowi zmiany
umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych.
Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).
2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu
siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy.
W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące
wyniknąć wskutek zaniechania.
§ 12
1. Nadzór nad realizacją umowy pełni:
1/ ze strony Zamawiającego - p. .................
2/ ze strony Wykonawcy - p. ................................,
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie pisemnego lub
emailowego zgłoszenia drugiej stronie.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

