
                                                   PROJEKT  

UMOWA

zawarta w dniu ....................... pomiędzy:
Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9, będącą płatnikiem podatku VAT, 
nr NIP 642-000-97-26, którą reprezentuje:

...........................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
 ...............................................................................................................................................

będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP .................................................................................
reprezentowaną przez:

................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”,
o następującej treści:

§ 1

W wyniku wygrania przetargu Zamawiający powierza a Dostawca przyjmuje do wykonania 
następujący przedmiot umowy:

„Dostawa materiałów promocyjnych”,
zgodnie z  warunkami  przetargu,  opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami 
Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia a także złożoną ofertą z dnia.............2010 r.

§ 2

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  artykułów 
promocyjnych, zwanych dalej „artykułami”, wraz z przygotowaniem i umieszczeniem na 
artykułach wskazanych przez Zamawiającego nadruków znaków graficznych.

2. Szczegółowy opis  przedmiotu umowy  (m.in.  wykaz artykułów oraz wymagania  ich 
dotyczące)  zawiera  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  stanowiący  Załącznik  nr  1  do 
niniejszej umowy.

3. Dostawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany jest do umieszczenia 
na artykułach, o których mowa w ust.1, wymaganych przez Zamawiającego nadruków 
znaków graficznych, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

4. Dostawca  w  trakcie  realizacji  umowy  będzie  zobowiązany  do  dostarczania 
Zamawiającemu projektu umieszczenia wymaganych nadruków znaków graficznych  
na wszystkich rodzajach artykułów.

5. Zamawiający  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  przekazania  projektu,  akceptuje 
projekt, względnie ma prawo do zgłoszenia uwag.



6. Dostawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  wszelkich  uwag  zgłoszonych  przez 
Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i do 
ponownego przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu nadruku.

§ 3

Termin realizacji zamówienia: 
a) 25 dni od dnia podpisania umowy - I część, 
b) 45 dni od dnia podpisania umowy - II część, 

jednak nie później niż 31 maja 2010 roku.

§ 4

1. Z  tytułu  wykonania  umowy  Zamawiający  zapłaci  Dostawcy  wynagrodzenie
w  wysokości  ………………….  zł  brutto  (słownie:  …………………………zł  brutto)
w dwóch częściach, tj. 

a) I część – kwota: .…………………. zł brutto (słownie: …………………………zł brutto), 
b) II część – kwota: …………………. zł brutto (słownie: …………………………zł brutto), 

po  dostarczeniu  poszczególnych  części  dostaw.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa
w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Dostawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym 
roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 
wszystkich  mogących  stanowić  przedmiot  prawa  autorskiego  wyników  prac 
powstałych w związku z wykonaniem Umowy.

2. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Dostawcę  w  terminie  do  21  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury 
jest  podpisanie  przez  Zamawiającego  protokołów  odbioru,  o  których  mowa
w § 5 ust. 5, bez zastrzeżeń. 

§ 5

1. Przedmiot  umowy zostanie  odebrany przez  Zamawiającego  w  Wydziale  Rozwoju 
Gminy  i  Miasta,  ul.  Dr  Rostka  7,  Czerwionka-Leszczyny,  II  piętro  w  dni  robocze 
w godzinach od 8:00 do 15:00 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Koszt transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Dostawca.
3. Zamawiający  dokona  oceny  przedmiotu  umowy  pod  względem  jakościowym

w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.
4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający 

może zwrócić całą dostawę, jednocześnie odmawiając zapłaty.
5. Za  ostateczny  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  datę  podpisania

bez  zastrzeżeń  protokołów  odbioru   dla  poszczególnych  części  przedmiotu 
zamówienia.

6. Dostawca  zobowiązuje  się  udzielić  ...........................  miesięcznej  gwarancji
na przedmiot umowy.                                     (minimum 12 miesięcy)

§ 6

Wykonanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii 
Europejskiej  oraz  budżetu  gminy  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, 
innowacje  i  przedsiębiorczość,  Działanie  1.1.  Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej 
regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna.



§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Dostawca 
zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Za każdy dzień zwłoki  w wykonaniu zamówienia Dostawca zapłaci  Zamawiającemu 
karę  umowną  w  wysokości  1% wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa
w § 4 ust. 1a lub 1b, licząc odpowiednio od dnia upływu terminów, o których mowa
w § 3 (ustalonych dla poszczególnych dostaw).

3. Za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi
i  gwarancji  Dostawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust 1a lub 1b.

4. Kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Dostawcy, 
jeżeli zaistnieje taka możliwość.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych 
odszkodowania  uzupełniającego przewyższającego  zastrzeżone  na jego  rzecz  kary 
umowne.

§ 8

Dostawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek 
praw autorskich,  praw producenta,  praw własności  przemysłowej,  ani  dóbr  osobistych 
osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią 
z roszczeniami z tytułu korzystania z artykułów dostarczonych przez Dostawcę, Dostawca 
pokryje  wszystkie  koszty  poniesione  przez  Zamawiającego  w  celu  zaspokojenia 
zgłoszonych do niego roszczeń.

§ 9
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez zgody drugiej Strony.

§ 10
Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego – ……………..…..., tel. ………….., e-mail ……………………
ze strony Dostawcy – ………………....., tel. ………….., e-mail ……………………….….

§ 11
1. Wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W  sprawach  nie  uregulowanych  na  mocy  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejsza umowa została  sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Dostawcy.

Zamawiający:                     Dostawca:
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