Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór umowy
Umowa nr .........
zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie …………….. art. 39 –
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn.zm)
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, zwanym dalej „Zamawiającym’’,
reprezentowaną przez:
1. Adama Roczka – Wiceprezesa Zarządu,
2. Beatę Pierre –Prokurenta,
a
................................................................ z siedzibą .............................................
NIP .....................................................................
Reprezentowaną przez:
1. .............................................................................
2. ...............................................................................
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na wykonaniu
oznakowania turniejowego na potrzeby organizacji zawodów sportowych na rzecz Wrocławskiego
Komitetu Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. (dalej: zawodów).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w ust. 1 zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz ofertą złożoną w dniu ………………...…,
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
3. W zakres usługi wchodzi:
1) przygotowanie grafik do druku,
2) druk,
3) przygotowanie oznakowania wraz z nośnikami,
4) transport wykonanego oznakowania w miejsce rozgrywania zawodów,
5) montaż oznakowania,
6) bieżący serwis techniczny w czasie trwania zawodów,
7) demontaż oznakowania.
§2
Sposób wykonania umowy
1. Wykonawca na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego wykona grafiki, przygotuje do
druku oraz wykona kompletne oznakowanie turniejowe zgodnie ze specyfikacją znajdującą się
w załączniku nr 1.
2. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania uwag bądź też akceptacji przesłanych mu za
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pośrednictwem poczty elektronicznej projektów w terminie 3 dni od ich otrzymania. Nie złożenie uwag
w tym terminie będzie uznane za akceptację projektów, co uprawniać będzie Wykonawcę do produkcji
oznakowań w kształcie przesłanym do akceptacji.
Wykonawca samodzielnie i na własną odpowiedzialność dokona montażu ww. oznakowania zgodnie
z harmonogramem montaży i demontaży, znajdującym się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącym
załącznikiem nr 1.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania demontażu i zabrania wszystkich elementów oznakowania
turniejowego, zgodnie z harmonogramem montaży i demontaży, znajdującym się w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, chyba, że Strony postanowią inaczej.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu oraz demontażu z należytą dokładnością i starannością,
aby nie uszkodzić powierzchni, na których odbywać się będzie montaż. Wykonawca zobowiązuje się do
wcześniejszego zapoznania się z obiektami montażu oraz dostosowania sposobu montażu do możliwości
jakie występują na obiekcie w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiający jest uprawniony do kontroli sposobu i przebiegu realizacji przez Wykonawcę prac,
o których mowa w § 3 . W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany
jest do ich uwzględnienia.
Zamawiający podejmie działania w celu wsparcia umożliwienia dojazd transportu jak najbliżej miejsca
realizacji. Otrzymanie niezbędnych zezwoleń leży po stronie Zamawiającego.
§3
Zobowiązania wzajemne
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy niezbędnych materiałów potrzebnych do
prawidłowego opracowania graficznego oznakowania turniejowego nie później niż do 01 czerwca
2017r.
Zamawiający udzieli wsparcia Wykonawcy w procedowaniu formalności niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia do 20 % powyżej bądź poniżej
podanej ilości przedmiotu Umowy.
W przypadku zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy różnicę
zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie cenowej, która stanowi załącznik nr 2.

§4
Sposób wykonania umowy
1. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie montażu i demontażu zostanie każdorazowo potwierdzone
protokołem odbioru, podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. Odbiór każdej grupy elementów
zamontowanych w wyznaczonych lokalizacjach odbędzie się osobno, po ukończeniu prac, najpóźniej do
godziny 22.00 dnia przeznaczonego na montaż lub demontaż.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad podczas odbioru dostarczonych elementów, strony
sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad, a Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy termin do ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest usunąć wady na
własny koszt, a za datę odbioru uważa się datę usunięcia wad, stwierdzoną protokołem odbioru.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
4. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe
wykonywanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas transportu, montażu
i demontażu przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie uprawnienia/niezbędne środki do wykonania przedmiotu
umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą starannością.
7. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność i ryzyko za każdego rodzaju wypadek/szkodę, które
wystąpią podczas i w wyniku powierzenia mu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Ubezpieczenie przedmiotu wykonania usługi oraz następstw nieprawidłowego wykonania usługi leży po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oryginału opłaconej
polisy ubezpieczenia do dnia 30.06.2017 ważnej w okresie świadczenia usług.
9. Zamawiający zobowiązuje się w ustalonym wcześniej zakresie, do zapewnienia Wykonawcy warunków do
sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy.
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§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzyma wynagrodzenie
w wysokości brutto ........................ zł (słownie: ........................ złotych), w tym netto ........................ zł
(słownie: ........................ złotych) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem
prawnym na dzień zawarcia umowy podatek VAT wynosi …%, czyli ........................ zł (słownie:
........................ złotych).
W przypadku zmiany ilości przedmiotu zamówienia, o której mowa w załączniku nr 1, Zamawiający
zapłaci wynagrodzenie za dokładną liczbę wykorzystanych elementów. Podstawą do wyliczenia będą
ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia podanej w ofercie stanowiącą załącznik nr 2 oraz protokół
odbioru w każdej ze wskazanych lokalizacji.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu
zamówienia.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi w związku z wykonaniem
przedmiotu umowy.
§6
Kary umowne
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony opierają na
zasadzie kar umownych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 100% wynagrodzenia
maksymalnego netto wskazanego w § 4 ust. 1,
2) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w każdym
stwierdzonym przypadku,
3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 200 zł za każdy
dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, liczony od terminu na jej usunięcie.
Zamawiający może ze skutkiem natychmiastowym odstąpić od umowy w razie nienależytego
wykonywania umowy przez Wykonawcę, w terminie dwóch dni od powzięcia wiadomości o okoliczności
uzasadniającej odstąpienie Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się
przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie od Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary
umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
Zastrzeżenie kar umownych określonych w ust. 2 nie wyłącza prawa dochodzenia przez strony na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, odszkodowania uzupełniającego
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przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci za udokumentowane działania, podjęte w celu wykonania umowy przez Wykonawcę do dnia
odstąpienia od umowy.
§7
Termin realizacji
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej zawarcia do dnia 2 sierpnia 2017 r. i będzie
realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji zawartym w załączniku nr 1.
Zamawiający ma prawo do zmiany terminów oraz miejsca rozegrania zawodów, w szczególności w
przypadku zmian harmonogramu sportowego Igrzysk dotyczących organizacji zawodów, ilości
uczestników zawodów, wymogów określonych przez International World Games Association oraz w
przypadku wystąpienia innych okoliczności mających istotny wpływ na organizację i przebieg zawodów.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę.
W przypadku zmiany terminów, o jakiej mowa w ust. 2, mającej wpływ na termin obowiązywania
Umowy, określony w ust. 1, termin ten zostanie przez Strony odpowiednio zmieniony.
§8
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą
obu stron.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia, w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w
tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2)zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
a) siły wyższej – oznaczającej 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,
b)
innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony
umowy zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są
zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową.

§9
Przedstawiciele Stron
Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt i współpracę przy realizacji
umowy:
1. ze strony Zamawiającego:…, tel…. , e-mail: …
2. ze strony Wykonawcy: …, tel. …, e-mail: …
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz
osób trzecich.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, zastosowanie będą miały przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego .
3. 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 niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące
wyniknąć wskutek zaniechania.
4. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych
uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców, jak za swoje.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych
informacji jakie uzyskał w związku z realizacją umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia
i przekazanie.
7. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać pomiędzy stronami w związku z realizacja postanowień umowy,
będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron spór poddany
zostanie rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz
jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2: Oferta.
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