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                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do IWUZ 

PROJEKT UMOWY O WYKONANIE DOSTAW / USŁUG* (wpisać właściwe) 
Zawarta w dniu ……….roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

mającym siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. M. Reja 2A, kod 47-224, reprezentowanym przez Dyrektora – Danutę Ceglarek, 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

(poniższe dane wypełnia Wykonawca) 

 

 

a  ……………………………………………...............………………………………………………...……… 
                                                                      podać pełną nazwę Wykonawcy 

 

z siedzibą w ......................................................................................................................................................... 
 

 

zarejestrowanym w ……...............................................…………………......…. pod Nr ………………….......,  
                                          podać miejsce zarejestrowania działalności Zamawiającego 

 
 

Regon …………….............………......................……., NIP ………...................................…………………… 

 

reprezentowaną przez: 

 
 

………………………....................................................………… – właściciela*.................................................,  
                                         imię i nazwisko Wykonawcy                                                                                                             wpisać właściwego reprezentanta 

 

 

zamieszkała(y)  

 

………………………....................................................................……………………….............. 
                                   adres zamieszkania Wykonawcy 

 

 zwanym dalej Wykonawcą. 
 

W oparciu o przeprowadzone postępowanie numer ............ w trybie zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu .................. 

roku została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Na podstawie Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia (IWUZ) oraz złożonej w postępowaniu oferty Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Dostawę gadżetów reklamowych oraz wykonanie projektów i wydruk 

plakatów oraz ulotek reklamowych * (*wpisać właściwe) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Wykonanie zadania obejmuje dostawę / wykonanie * (*wpisać właściwe) asortymentu wyszczególnionego w formularzu 

oferty, stanowiącego integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca dostarczy w/w przedmiot umowy do Domu Dziennego Pobytu nr 1 „Pod Brzozą” przy ul. Powstańców 26                    

w Kędzierzynie-Koźlu, 

4. Wykonawca musi dostarczać/wykonać* asortyment wyszczególniony w formularzu cenowo-ofertowym, zgodny z 

podanymi przez Zamawiającego parametrami wymienionymi w formularzu cenowo-ofertowym (*wpisać właściwe). 

5. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca Zadba o należytą jakość i estetykę wykonania gadżetów promocyjnych oraz właściwe rozmieszczenie 

znaków identyfikacji wizualnej w sposób zapewniający ich czytelność identyfikowalność. Graficzne znaki identyfikacji 

wizualnej muszą być zgodne z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Programu Współpracy 

Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. (http://www.cz-pl.eu/soubor.html?id=3816480, 

http://www.cz-pl.eu/soubor.html?id=3244008) 

http://www.cz-pl.eu/soubor.html?id=3816480
http://www.cz-pl.eu/soubor.html?id=3244008
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7. Wykonawca przed wykonaniem przedmiotu zamówienia opracuje trzy różne projekty graficzne każdego z przedmiotów 

wymienionych w opisie zamówienia, 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w wybranych przez siebie projektach. 

§ 2. 

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego ustanawia się:  

- Stanisława Sioła                           - tel. 77/483-28-76  e-mail:  s.siola@mops-kkozle.pl 

 

 (poniższe dane wypełnia Wykonawca) 
 

 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: ……………….....…...........……....– tel. ……………...........…… 

 

adres e-mail (czytelnie)                                                                         nr faksu ...................................................................... 

 

§ 3. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawy/usługi* (*wpisać właściwe) objęte niniejszą umową bez należytej 

staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma 

prawo: 

a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania dostaw/usług*, 

b) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

c) powierzyć poprawienie lub wykonanie dostaw/usług* objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy. 

d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

e) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. W szczególności Zamawiający może odstąpić od 

umowy w wypadkach, w których Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy, będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego 

okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim.  

 

2. Wykonawca przedmiot zamówienia będzie realizował bez powierzania wykonania osobom trzecim. 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną ofertę, w 

formie wynagrodzenia brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę * :  ………………………………. 

zł (słownie: ……………………………………………………………………………  …./100)/ 

Kwoty te mogą ulec zwiększeniu w ramach potrzeb Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

 

2. Wartość określona w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości zleconego asortymentu jednak nie może przekroczyć 

wysokości zgromadzonych przez Zamawiającego środków, przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia.  

3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ustala się na kwotę  

maksymalnie do:  ………………………… zł. (słownie: ………………………………………………  …./100)* (wpisać 

właściwe jeżeli umowa dot będzie więcej niż 1 części zamówienia zgodnie z formularzem cenowo-ofertowym). 

4. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającemu dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 5. 

1. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktur po wykonaniu dostaw po  zatwierdzeniu ich przez Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Faktury należy dostarczyć przy dostawie każdego zamówienia. 

3. Zapłata za wykonanie dostaw/usług *(wpisać właściwe) nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania poszczególnych faktur, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawiać na:  

Gmina Kędzierzyn-Koźle - nabywca 

ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

NIP: 749-20-55-601 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - odbiorca/płatnik 

ul. Reja 2A  47-224 Kędzierzyn-Koźle 

REGON 004501207  NIP 749-12-98-052. 
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§ 6. 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1.  Obowiązki Wykonawcy: 

1.1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

1.2. Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia dostawy/usługi* (wpisać właściwe). 

2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzony zostanie w protokole  

zdawczo-odbiorczym, zawierającym ocenę jego zgodności jakościowej i ilościowej z warunkami umowy.  

3. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu wszystkich 

artykułów stanowiących przedmiot umowy.  

4. Jeżeli przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy ma wady (w tym także braki ilościowe), Zamawiający może żądać ich 

usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu nie przyjmuje poprawek. 

5. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad Strony uznają, że przedmiot umowy zostaje wykonany w dniu przekazania 

przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych. Zamawiający sporządza wówczas 

protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  

6. Gdy nie będzie możliwe usunięcie wady albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 

odpowiednim, albo też, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od 

umowy odstąpić. 

7. Opisane w ust. 4 i 6 uprawnienia powstają, gdy wada ujawni się w terminie roku od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

przedmiotu umowy. Zamawiający traci wymienione uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w terminie 30 dni 

od jej wykrycia. 

8. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonymi projektami 

będzie dla Zamawiającego stanowiło wadę istotną uprawniającą go do odstąpienia od umowy w całości lub w części.  

9. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanego przedmiotu umowy (w tym również do wykonanych projektów) na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności na tych, które zostały wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.). W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do 

nieograniczonego korzystania, rozporządzania, udostępniania innym osobom, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu 

oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa 

w art. 2 ww. ustawy. 

 

 

 

§ 7. 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy w formie kar umownych: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 4 ust.3. 

1.1 W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości 

lub części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% kwoty umownego wynagrodzenia brutto. 

1.2. Za opóźnienie w dostarczeniu/wykonaniu* (wpisać właściwe) w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w 

wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia.  

1.3. Zamawiający może potrącić z umownego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych bez konieczności wzywania 

Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 4, ust 3. 

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5%, za wyjątkiem 

sytuacji określonych w § 3 niniejszej umowy. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy strony zastrzegają możliwość dochodzenia  

    odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

       § 8. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 26.04.2017 r.. 

§ 9. 

1. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikają z 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-4-lutego-1994-r-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych/?on=03.04.2017
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okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności mogą ulec zmianie: 

- technologia wykonania oznaczeń promocyjnych na zamawianych materiałach, w sytuacji gdy ilość wskazanych informacji nie 

pozwala na wykonanie czytelnego nadruku preferowaną przez Zamawiającego metodą, 

- technologia wykonania oznaczeń promocyjnych na zamawianych materiałach, w sytuacji gdy tworzywo z którego produkowane 

są materiały nie utrzymuje trwałości wykonanego nadruku. 

-  ilość elementów nadruku, w sytuacji, gdy ilość miejsca wyznaczonego na nadruk na produkcie nie pozwala na wykonanie 

pełnego oznaczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. 

- wybrany model produktu lub jego wariant kolorystyczny bądź też ilość w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże brak danego 

produktu na stanach magazynowych, 

- termin wykonania przedmiotu Umowy, 

- adres siedziby Zamawiającego i Wykonawcy,  

- osoby upoważnione ze strony Zamawiającego 

3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie może spowodować wzrostu wartości zamówienia. 

4. Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10. 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11. 

1. IWUZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ 

          W Y K O N A W C A 

 

 

Imię …………….…..........…. Nazwisko ……………….....................…….…….. 

 

 

    Pieczęć i  podpis ...................................................................................................... 

*skreślić i wpisać właściwą nazwę reprezentanta; należy wpisać wszystkich reprezentantów Wykonawcy uprawnionych do podpisania umowy,   

   wynikających z przepisów prawa  


