
 
 

UMOWA 

 

zawarta ................................ roku w Warszawie pomiędzy: 
 
................................................... 
 
reprezentowaną przez: 
.................................. 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
............................................................................................................ 
reprezentowanym przez : 
............................................................................................................., 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pod nazwą "Usługa drukowania i dostawy druków" zwanego dalej postępowaniem 

01/PN/D/18 zawarta została umowa następującej treści  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi druków i dostawy 

druków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia 

2. Za wykonane poszczególne zlecenie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę wskazaną w 

Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, jednak suma wszystkich zleceń 

nie może przekroczyć kwoty brutto ………………. zł (słownie…………….) 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość świadczonych usług. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

a) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, złożona w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

5. W przypadku gdy wartość świadczonych usług osiągnie kwotę określoną w ust.2 umowa 

wygasa 

6. Umowa, z zastrzeżeniem ust.5 obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2018r. 

niezależnie czy wartość wykonanych usług osiągnęła kwotę określoną w ust.2 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie realizował dostawy na podstawie zleceń Zamawiającego sporządzonych 

w formie pisemnej (e-mail lub faks) wysłanych na e-mail …………….. lub numer fax………….. 

2. Materiały zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie elektronicznej (CD lub DVD, e-

mail lub na ftpa Wykonawcy) 



 
 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządza próbne wydruki lub inne formy weryfikacji 

wykonywanej pracy i dostarcza do siedziby Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego. 

4. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 1 dnia roboczego, Wykonawca dostarcza 

Zamawiającemu do siedziby próbki papieru na którym będą drukowane materiały. 

Zamawiający może złożyć zastrzeżenia co do jakości papieru. Wykonawca ma obowiązek 

zastosować się do zastrzeżeń i przedstawić, w terminie 2 dni roboczych, papier z 

odpowiednią jakością, na którym będą drukowane materiały. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zlecenia do 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę otrzymanych materiałów.  

6. Wykonawca na własny koszt dostarcza gotowe druki do siedziby Zamawiającego lub pod 

wskazany przez Zamawiającego w zleceniu adres, po uprzednim powiadomieniu 

Zamawiającego  o gotowości do dostawy. Wykonawca zapewnia personel i odpowiedni 

sprzęt do wniesienia Zamówienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

7. Odbiór gotowych druków odbywa się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego 

podpisanego przez Strony. 

 

 

§ 3 

 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje zlecenie w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową lub 

Zleceniem, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu 

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Zamawiający 

może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie zlecenia innej firmie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

2. W przypadku wadliwego lub sprzecznego ze Zleceniem lub niniejszą Umową wykonania 

Zlecenia, Zamawiający nie dokona odbioru. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym momencie o wykrytych wadach lub 

niezgodnościach wskazując termin do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w niewykonanej  części 

Umowy w terminie 7 dni od upływu terminu do usunięcia wady lub niezgodności. 

 

 

§ 4 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy zrealizowana będzie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę  po odbiorze przez Zamawiającego gotowych druków. Cena 

brutto na fakturze za wykonanie usługi odpowiadać powinna cenie brutto określonej w 

ofercie złożonej w Postępowaniu. 

2. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury VAT. Na fakturze powinno być nazwisko osoby wysyłającej 

zlecenie. Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie faktury drogą elektroniczna na adres 

sekretariat@operakrolewska.pl 

3. Cena za wykonanie zlecenia uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w 

celu jego wykonania 

mailto:sekretariat@operakrolewska.pl


 
 

4. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będą płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. 

 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

a) W przypadku opóźnienia w terminie wykonania zlecenia – w wysokości 10% wartości 

danego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania zlecenia 

b) W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru 

lub zgłoszonych w okresie o którym mowa w paragrafie 3 ust.3 w wysokości 10% 

wartości danego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

wyznaczonego terminu usunięcia wady 

c) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy lub z przyczyny określonej w paragrafie 3 ust.3 w wysokości 10% kwoty 

o której mowa w paragrafie 1 ust. 2 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany 

ilościowej, jakościowej lub ilościowo-jakościowej zamawianych druków, pod warunkiem, że 

nie została wyczerpana kwota o której mowa w paragrafie 1 ust. 2 

3. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


