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Nr Projektu:LT-PL-2S-155 

 

UMOWA NR   ……………………. 

 
 
 

Zawarta w dniu ….09.2018 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2,   
16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 8442353981,    
REGON 360736920, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 

 

Paweł Żuk – Prezes Zarządu 
 

a 

 
……………………………………. z siedzibą w …………………………………………..…………………………………………………..      
 
NIP: ………………………..Regon:………………………,zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym  
 
przez: 
 

………………………….. - ……………………………… 
 
 

§ 1  
Zakres Umowy 

1. Zamawiający powierza wykonawcy wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych. 
a) Torba papierowa – w ilości 200 szt 
b) Koszulki – w ilości 100 szt 
c) Czapki z daszkiem – w ilości  100 szt 
d) Długopisy – w ilości 500 szt 
e) Piłka nożna – w ilości 100 szt 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia, określa szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiący integralną część umowy.  

3. Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.  

4.  

§ 2 
Czas trwania umowy i jej wypowiedzenie 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia na …… dni od daty zawarcia umowy. 
2. Termin wykonania rozumiany jest jako data faktycznego dostarczenia całości przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części w następujących przypadkach: 

 
a) Jeśli Wykonawca nie rozpoczął albo przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu zamówienia, 
b) Jeśli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową lub 

wskazaniami Zamawiającego. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia informacji o okolicznościach 

stanowiących podstawy odstąpienia. 
5.  

§ 3  
Fakturowanie i warunki płatności 

1. Strony ustalają łącznie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 na kwotę 
………………………………… zł brutto ( 
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………. w tym podatek VAT. 
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2. Dane do wystawienia faktury to: 
WOSiR Szelment sp. z o.o. 
Szelment 2 
16-404 Jeleniewo 
NIP: 8442353981 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
obu stron umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na numer rachunku bankowego  
…………………………………………………………   w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 

5. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia upoważnia się: 
1) Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………….. 

2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….. 
6. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego.  
 

§ 4 
Kary umowne 

 
1. Za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
określonego  w § 3 ust. 1. 

2. W innych niż określone  w ust. 4 przypadkach nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto  określonego  w § 3 ust. 1. 

3. W razie niewykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości    
50 % wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od  dnia 
następnego po dniu określonym  w  § 2 ust. 1. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.    
 

  § 5 
Zmiany do umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – o okres trwania 
przyczyny, z powodu których nastąpi zmiana terminu, w niżej wymienionych przypadkach: 

a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania zaakceptowanych projektów graficznych 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
wykonania umowy. 

b) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przdkłada pisemny wniosek Zamawiającemu o 

dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, na co najmniej 5 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej 
zmiany.   

4. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5.  

  § 6. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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§ 7. 
 

 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego 

§ 8. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 


