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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Projekt umowy 
 

zawarta w dniu ……………..…….2017 r. we Wrocławiu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-2621-6/2017 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pomiędzy: 
 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37, 
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON: 
930691990, NIP: 8971082476 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
.................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające 

na wykonaniu oraz dostarczeniu następujących materiałów drukowanych na potrzeby organizacji 
Jubileuszu 200-lecia Ossolineum: 

1) torba na materiały duża – 500 sztuk, 
2) torba na materiały mała – 500 sztuk, 
3) teczka ofertowa – 200 sztuk, 
4) zakładka do książki papierowa – 500 sztuk, 
zwanych dalej w umowie “Drukami”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych, 

zgodnie z postanowieniami SIWZ i ofertą Wykonawcy, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie 
oraz ustaleniami z Zamawiającym.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 
wykorzystując w tym celu wszelkie posiadane możliwości, wiedzę i doświadczenie zawodowe  
z dbałością o wizerunek Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektów 
Druków przed przystąpieniem do ich produkcji docelowej. Przez projekt należy rozumieć projekt 
graficzny uwzględniający sugestie Zamawiającego. Wykonawca prześle Zamawiającemu 
projekty drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo na wezwanie Zamawiającego przedstawić przed 
zrealizowaniem dostawy wydruk próbny każdego z Druków. 
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5. Wykonawca uwzględni i wprowadzi wszystkie uwagi Zamawiającego do projektów zgłaszane 
każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przedstawienia 
ich do akceptacji, aż do momentu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego wszystkich 
projektów graficznych.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, 
praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

7. Wykonawca z dniem przekazania projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą  
z dzieła powstałego w wyniku realizacji umowy oraz zezwala na wykonywanie przez 
Zamawiającego autorskiego prawa zależnego do powstałych w wyniku realizacji umowy 
utworów. 

 
§ 3 

Termin realizacji całości przedmiotu umowy: do dnia 30 maja 2017 r. (data do uzupełnienia na 
podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie, nie później niż do dnia 30 maja 2017 r.), 
 

§ 4 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, strony ustalają łączne całkowite 

wynagrodzenie w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: …………………………. 
złotych), tj. …………….. zł netto (słownie: …………….. złotych) powiększone o należny 
podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie może 
ulec zmianie. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
koszt związany z dostawą, koszt wydruków próbnych, koszt druku, koszt opakowań oraz koszt 
dostawy Druków do siedziby Zamawiającego. 

5. Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (słownie: trzydziestu dni) od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru potwierdzający prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą przelewu. 
  

§ 5 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 
umowy, w wysokości 1% łącznego całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości 25% łącznego całkowitego 
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 
4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% łącznego całkowitego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
5. Strony uzgadniają, że należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

§ 6 
Strony oświadczają, że szczegółowe kwestie merytoryczne dotyczące kampanii będą uzgadniane 
pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Stron: 

1) po stronie Zamawiającego: Agata Kołacz – Specjalista ds. marketingu (tel: 697 493 558,  
e-mail: agata.kolacz@ossolineum.pl), 

2) po stronie Wykonawcy: ……………………, (tel: ……………………, e-mail: …………)  
 

§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec 
Wykonawcy, 

2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia 
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co 
najmniej 7 dni, 

4) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 
właściwej jakości, zwłoka w terminie realizacji przedmiotu zamówienia przekracza 14 dni, 
stwierdzi wadę fizyczną lub prawną przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 
§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany 
(wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  

1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. klęski 
żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania 
zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,  

2) wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania obowiązków 
wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego.  

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia 
Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, 
niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza zmianą 
przedstawicieli stron, o których mowa w § 6 umowy. Dla skutecznej zmiany przedstawicieli stron 
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony. 
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§ 9 
Wykonawca nie powierza wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom. 

ALBO (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie): 
1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy następującym podwykonawcy/om:  

1) ...............................................................................................................(nazwa) 
zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 

2) ...............................................................................................................(nazwa) 
zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 

2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą 
niewymienionym w ust. 1. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych 
umową na podwykonawstwo.  

6. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom, 
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa. 

8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji  
z podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 10 

1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały 
polubownie, a w razie nieosiągnięcia przez strony porozumienia, spory podlegać będą 
rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)   
2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 
3) Załącznik nr 3 – wzór protokół odbioru 

 
Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do umowy 
Protokół odbioru – wzór 

 
 
Zamawiający: 
 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
ul. Szewska 37, 
50-139 Wrocław 
NIP 897-10-82-476 

 
Wykonawca 

 
…………………….. 

……………………….. 
……………..………… 
………………………..

 
 
 
Umowa  nr …………………….. 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU Nr ……………………… 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia/poszczególne Druki 
Wartość netto 
PLN 

Wartość brutto 
PLN 

UWAGI 

1. ………………………………………………….    

2. ……………………………………………………    

3. ……………………………………………………    

4. ……………………………………………………    

5. ……………………………………………………    

6. ……………………………………………………    

 
 
Termin odbioru pracy: …………………………………..2017 r. 
 
UWAGI:   ……………………………………………… 
 
 
Podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia: 
……………………………………………………………………… 
 
 
Podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zamówienia: 
……………………………………………………………………… 

 
 

 


