Wzór Umowy nr……………………………..
z dnia ….. 2017 roku.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nr ref.: ZP/PN/9/2017 – prowadzonego trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych w związku z
organizacją Światowych Igrzysk Sportowych- The World Games 2017" została zawarta umowa
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
- reprezentowana przez:
1. ……………………………………………………….
2. …………………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na rzecz
Zamawiającego artykułów informacyjno- promocyjnych w ilościach, parametrach, terminach
oraz w zakresie zgodnym z załącznikiem , zwanych dalej „Przedmiotem umowy”.
2. Poszczególne elementy składające się na Przedmiot umowy muszą posiadać wszelkie wymagane
prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać oryginalne fabryczne
opakowania.
§2
1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania i nie później niż do dnia 07 czerwca 2017 roku.
2. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru usługi i jej należytego wykonania
będzie protokół odbiorczy podpisany do 7 dni o ostatniej dostawie.
§3
1. Wykonawca wykona i dostarczy Przedmiot umowy, do siedziby Zamawiającego w terminach
wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamawiający ma 3 dni robocze od dnia dostarczenia każdej z partii Przedmiotu umowy na
dokonanie jej odbioru lub zgłoszenie uwag.
3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag w ustalonym w ust. 2 terminie, wówczas przyjmuje się, że
dostawa danej partii została odebrana.
4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi dotyczące dostawy danej partii, w tym jej uszkodzenia podczas
transportu, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekt w zgłoszonym zakresie
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Zamawiający dokona ponownego
odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania prawidłowej dostawy, pod warunkiem, że
zgłoszone uwagi zostały uwzględnione.
5. Wady i uszkodzenia będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
6. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wady lub nie usunie szkody w wyznaczonym terminie ,
o którym mowa w ust. 4 , wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wykonawcy,
usunąć taką wadę i naprawić wyrządzone szkody we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.
Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wykonawca
rozpocznie usuwanie wady (wraz z wyrządzoną szkodą), lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też ich
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nie ukończy we właściwym terminie. Koszty usunięcia wady (wraz z wyrządzoną szkodą) zostaną
w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w tej kwestii. Każdorazowe żądanie
naprawienia szkody musi zawierać uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokość.
Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru każdej dostawy Przedmiotu umowy
będzie każdorazowo protokół odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3.
§4
Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony uzgadniają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie brutto ……………………………………………… zł (słownie: ………………………………………… złotych),
w tym: netto: ……………………………….. zł (słownie: …………………………………… złotych) w tym podatek
VAT wg obowiązujących przepisów z dnia podpisania umowy.
W wynagrodzeniu ryczałtowym mieści się całkowity koszt wykonania i dostawy, do siedziby
Zamawiającego, Przedmiotu umowy, nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane jednorazowo przelewem, z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy w PKO BP, nr konta:………………………………………………..,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
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, 50-101 Wrocław.
Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił protokół odbioru
końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2.
Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy logotypów oraz grafik niezbędnych do wykonania Przedmiotu
umowy w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, umożliwiającym terminowe wykonanie
umowy, w plikach wektorowych lub otwartych (ai, eps),
2) do dostarczenia na swój koszt materiałów dodatkowych, o których mowa w załączniku, do
każdego pakietu, w terminie i na adres wskazany przez Wykonawcę.
Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:
1) do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami umownymi i
obowiązującymi przepisami prawa,
2) celem niedopuszczenia do opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych
problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie
rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za
Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.
§6
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w przedmiocie umowy, spowodowane
wszelkimi czynnościami związanymi z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy na skutek działania siły wyższej.
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności Stron. Za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności:
1) klęski żywiołowe w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy,
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2) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
3) działania wojenne, akty sabotaży, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające
porządkowi publicznemu,
4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające
wpływ na wykonanie umowy, z wyłączeniem takich zdarzeń, dotyczących pracowników
Wykonawcy i jego podwykonawców.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego
netto ustalonego w § 4 ust. 1:
a) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy w
ilościach i o parametrach zgodnych z wytycznymi zawartymi w postanowieniach
umowy (w szczególności w załączniku nr 1 do umowy), w stosunku do terminów
określonych w § 2 umowy,
b) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu korekt w dostawie, w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 1,
c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub dostarczeniu zamiast rzeczy wadliwej
rzeczy wolnej od wad, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust.7,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 4 ust. 1.
Wykonawcy przysługiwać będą od Zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto
ustalonego w § 4 ust. 1.
Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych – do rzeczywiście poniesionej
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej
umowy.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania
lub odstąpienia od niej.
Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od
naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do
naliczenia Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Przedmiotu umowy obejmuje w
szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia
Przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty opóźnienia
realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie
po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy.
§7
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w szczególności:
1) nie realizuje powierzonych prac w tempie gwarantującym dotrzymanie terminu umownego
wykonania Przedmiotu umowy lub pozostaje w opóźnieniu w jego wykonaniu w odniesieniu
do terminów wykonania o więcej niż 1 tydzień,
2) dwukrotnie dostarczył wadliwe elementy składające się na Przedmiot zamówienia objęte
uzasadnioną reklamacją Zamawiającego,
3) narusza postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających.
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W razie odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia za część prac wykonanych do dnia
odstąpienia, zgodnie z komisyjnie ustalonym protokołem zaawansowania i wyceną
zweryfikowaną przez Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do piętnastu dni od dnia powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy – przyczyny zewnętrzne niezależne
od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów
wynikających z umowy;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę;
3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – na
skutek zmian przepisów prawnych;
4) wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego – z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy;
5) wystąpienia innych okoliczności, pod warunkiem, że nie można ich było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy i zaistniały z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w innych, niż określone w ust. 1
w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter
zmian nieistotnych, a w szczególności nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie
podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie
miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub
doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umów (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§9
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji
poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, a w szczególności
dotyczących identyfikacji wizualnej, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie
dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek
ich wyjawienia.
2. Nieważność jakiegokolwiek zapisu umowy nie spowoduje nieważności całej umowy. W sytuacji
wyżej określonej Strony dokonają zmiany umowy, w pierwszej kolejności posługując się
interpretacją pozostałych jej zapisów.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swych wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że wniósł na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,
w wysokości odpowiadającej kwocie
………………………………………………………… zł (słownie: ………………złotych),
co stanowi 10 %
wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 4 ust. 1.
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Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach
określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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.
§ 11
Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sporne kwestie Strony będą się starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd gospodarczy we Wrocławiu.
Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu umowy upoważnione są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………….., e-mail: …………………………………….,
………………………………………………….
2) ze
strony
Wykonawcy:
………………………………………………………,email:…………………………………………
Załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik:

Opis Przedmiotu Zamówienia

WYKONAWCA:

