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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……… 2016 r. po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Orkiestrą Sinfonia Varsovia, z siedzibą w Warszawie pod adresem 03-849 Warszawa, ul. Grochowska
272, instytucją artystyczną, samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, osobą
prawną zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy
pod numerem RIA/2/08, NIP: 525-241-43-53, REGON: 141246217, reprezentowaną przez:
Pana Janusza Marynowskiego – Dyrektora
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………
z siedzibą w ……………., ul. ……………………………
wpisaną/wpisanym do ………………………………………………
posiadającą /posiadąjącym: NIP: ………………., REGON: ……………………
reprezentowaną /reprezentowanym przez:
1) ………………………..
2) ……………………….
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,
Osoby reprezentujące Strony w niniejszej Umowie oświadczają, że są uprawnione do jej zawarcia
w imieniu Strony, którą reprezentują.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
zgodnie z parametrami i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
Specyfikacji zakresu usługi poligraficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będącej jej
integralną częścią.
§ 2.
Warunki realizacji umowy
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w częściach zgodnie z wykazem podanym
w Specyfikacji zakresu usługi poligraficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na
podstawie poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego.
2. Zamówienia składane będą w formie faxu lub e-maila z jednodniowym wyprzedzeniem przed
dniem przekazania przez Zamawiającego materiału do druku dla poszczególnych pozycji usługi
poligraficznej.
3. Terminy realizacji usługi poligraficznej dla poszczególnych części przedmiotu umowy będą liczone
od dnia przekazania przez Zamawiającego materiału do druku do dnia dostarczenia gotowego
produktu do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówioną usługę poligraficzną w terminie do …… dni od
dnia otrzymania materiału do druku.
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5. Odbiór każdej partii zamówienia zostanie potwierdzony protokolarnie.
6. Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres przedmiotu usługi w ujęciu wartościowym, ilościowym
i asortymentowym o nie więcej niż 30% wartości przedmiotu umowy; Zamawiający zobowiązuje
się wykorzystać przedmiot umowy co najmniej w 70% wartości przedmiotu umowy.
7. W razie zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu usługi zgodnie z
postanowieniami ust. 6, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia
finansowe wobec Zamawiającego
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością, w najlepszy sposób
wykorzystując swoją wiedzę i posiadany potencjał techniczny.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji i materiałów, z którymi może
zapoznać się w trakcie realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne czyny.
§ 5.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie
przekroczy
kwoty
netto
………………………
zł.
(słownie:
…………………………………...…….….zł.) plus podatek VAT….. w wysokości …………..zł
(słownie:
………………………….zł.)
co
daje
łącznie
brutto
…………..zł.
(słownie:…………………… ………………………….………………zł.).
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym ………………………( )………… ul. ……………..
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT nr NIP 5252414353, oraz upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
4. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Wykonawcę w formacie
elektronicznym (e-faktura) i ich przesyłanie drogą elektroniczną, o których mowa w art. 2, pkt 32
oraz art.106a – do 106q, w szczególności art. 106m i 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2016, poz. 710 z późn. zm.).
5. Zamawiający akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej (e-faktura w
pdf.)
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org
§ 6.
Zasady i terminy płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zamówionych usług poligraficznych płatne będzie
w częściach, na podstawie faktur częściowych dokumentujących wynagrodzenie za wykonanie
poszczególnych części przedmiotu umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w terminie 30 dni od ich złożenia w
siedzibie Zamawiającego.
3. Podstawą do określenia wynagrodzenia za poszczególne usługi poligraficzne będą ceny
jednostkowe podane przez Wykonawcę w Specyfikacji zakresu usługi poligraficznej, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będącej jej integralną częścią.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru danej części
zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń..
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5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) podatek od towarów i usług – stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.),
2) wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia konta Zamawiającego.
§ 7.
Odpowiedzialność
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia
wynikające z obowiązujących przepisów o rękojmi.
3. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru wadliwie wykonanej części zamówienia na własny koszt z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego oraz ponownego dostarczenia wolnej od wad partii zamówienia do siedziby
Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu strat w mieniu powierzonym mu przez
Zamawiającego (ew. projekty i inne materiały przekazane przez Zamawiającego).
5. Wykazanie wartości mienia powierzonego Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego.
§ 8.
Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu danego zamówienia Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad przedmiotu umowy, a
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§ 9.
Osoby do kontaktów
1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest
......................................................tel. ..................................e-mail .............................................
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest
......................................................tel. ..................................e-mail .............................................
§ 10.
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
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§ 11.
Rozwiązanie umowy
1. Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2018 roku lub do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, w zależności od tego, która z tych
okoliczności wystąpi wcześniej.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić
od umowy - odpowiednio - w zakresie, w jakim umowa nie została należycie zrealizowana. W
przypadku powtarzających się przypadków nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może odstąpić od umowy - odpowiednio - w zakresie, w jakim umowa nie została
należycie zrealizowana oraz w pozostałym zakresie nieobjętym złożonymi zamówieniami. Z prawa
do takiego odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do dnia 30-06-2018 r.
3. Postanowienia ust. 2 nie ograniczają prawa Zamawiającego do egzekwowania kar umownych
oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, określonego w § 5 w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§ 12.
Zmiana umowy
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany, za zgodą obu stron, postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej
jednej z poniższych okoliczności:
1) przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów
prawa;
2) zmiany zakresu lub sposobu wykonania umowy, gdy brak jest możliwości wywiązania się
przez Zamawiającego z zobowiązań określonych w umowie, w szczególności w przypadku
niewywiązania się podmiotu trzeciego z zobowiązań względem Zamawiającego, co
uniemożliwia lub znacznie utrudnia Zamawiającemu podjęcie działań niezbędnych dla
realizacji umowy;
3) zmiany zakresu lub sposobu wykonania umowy w wypadku jeżeli konieczność wprowadzenia
zmian wynika z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- na zasadach i w sposób określony w ust. 4 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt
2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
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11.

12.

13.

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku
z wejściem w życie przepisów - odpowiednio - zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 20 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.
10 pkt 2.
W terminie 20 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7.
W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
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14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 13.
Cesja praw
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich praw i obowiązków wynikających z umowy.
§ 14.
Informacje Poufne
1. Wykonawca oraz osoby ze strony Wykonawcy, wykonujące obowiązki wynikające z umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności
Zamawiającego, do których uzyskają dostęp w związku z umową. Obowiązek zachowania
poufności obowiązuje Wykonawcę oraz inne osoby ze strony Wykonawcy, odpowiedzialne za
realizację obowiązków wynikających z Umowy w trakcie obowiązywania Umowy, jak i w terminie 5
lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu jej obowiązywania w inny sposób.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, o których mowa
w ust. 1 powyżej, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub
w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności;
2) zapewnienia, że personel Wykonawcy i inne osoby, którzy będą mieć dostęp do informacji,
o których mowa w ust. 1 nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie
w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, których
mowa w ust. 1 powyżej;
4) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby ze strony Wykonawcy,
wykonujące obowiązki wynikające z Umowy, informacji uzyskanych w czasie wykonywania
Umowy w sposób naruszający jej postanowienia;
5) niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej do innych celów niż
wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia
obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2058 z późn. zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 15.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze
sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2. W sprawach nieregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

