
 

 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

(dotyczy części I i II) 
§ 1. 

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy.  

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy, zwany dalej „Zadaniem”, obejmuje wykonanie oraz dostawę artykułów 

wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych do Zamawiającego, zwanych dalej „artykułami”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie:  

1) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 

2 do Umowy oraz z Ofertą Wykonawcy z dnia …………. r., stanowiącą Załącznik nr 3 do 

Umowy; 

2) w terminie: do …………………. dni od daty zawarcia umowy; 

3) dostawy materiałów promocyjnych będą realizowane sukcesywnie według potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający będzie zlecał zamówienie jednostkowe na adres 
emaliowy wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2.  

4) Wykonawca dostarczy materiały promocyjne w ramach zlecenia jednostkowego w 
terminie 14 dni od dna przekazania zlecenia jednostkowego. Termin dostawy może ulec 
zmianie na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
nie może jednak przekroczyć 30 dni od dnia złożenia zamówienia.  

§ 3. 

 

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby faktycznie prawidłowo wykonanych zamówień 

jednostkowych ze stawką wynikającą ze złożonej Oferty, przy czym maksymalna kwota 

wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi nie więcej 

…………………… (słownie: ………………………….) zł brutto. 

(zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla danej części)  

2. Wykonawcy nie przysługują roszczenie z tytułu niekupionych materiałów promocyjnych. 

Zamawiający zastrzega, ze zrealizuje przedmiot umowy w wartości co najmniej 60% wartości 

umowy.  

3. Płatność będzie realizowana w częściach za każde zamówienie jednostkowe.   

4. Zapłata wynagrodzenia za zamówienie jednostkowe nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu 

wszystkich artykułów wskazanych w danym zamówieniu jednostkowym i zostanie dokonana 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający wyraża zgodę 

na doręczenie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie przesłana z adresu mailowego 

Wykonawcy: ............ na adres mailowy Zamawiającego: ……………… Podstawą wystawieni a faktury 

VAT jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z § 4. Fakturę VAT wystawioną w formie 

innej niż elektroniczna należy doręczyć Zamawiającemu  pod adres: 

………………………………………………………………………… 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych  za opóźnienie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji  

niniejszej umowy na osoby trzecie. 



 

§ 4. 

1. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę zadania do odbioru Strony 

sporządzą protokół z wykonania zamówienia jednostkowego, zwany dalej „protokołem”. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:  

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku, albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania 

zadania, w tym o braku albo o istnieniu wad artykułów,  

3) podpisy Stron. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, je żeli stwierdzi, 

że zadania wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym  w 

załącznikach nr 2 i 3 do umowy. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy  

stosowny termin nie dłuższy jednak niż 7 dni, w celu: 

1) usunięcia stwierdzonych protokołem wad artykułów (poprzez zamianę na niewadliwe),  

2) dostarczenia artykułów, których Wykonawca  nie dostarczył Zamawiającemu 

w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2. 

Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie 

artykułów wolnych od wad w miejsce wadliwych) lub braki w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Usunięcie wskazanych w protokole odbioru wad wykonania w terminie, o którym mow a w ust. 4, 

w pełni uwzględniające zastrzeżenia Zamawiającego, będzie stanowiło podstawę do podpisania  

przez Zamawiającego protokołu bez zastrzeżeń. 

6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający  w 

terminie kolejnych 14 dni może od umowy odstąpić w całości lub części i żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej określonej  w § 6 ust. 2. 

7. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania 

protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, Zamawiający może z upływem tego 

terminu uznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowany przez 

Wykonawcę. 

 

§ 5. 

Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę  

do oceny, że jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie,  

niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego  

przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. 

 

§ 6. 

1. W razie niewykonania danego zamówienia jednostkowego w zakresie dotyczącym danego 

rodzaju artykułu, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia cząstkowego i zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia cząstkowego brutto 

przewidzianego za ten rodzaj artykułu. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 4 ust. 4, Wykonawca  

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia cząstkowego  

przewidzianego za ten rodzaj artykułu, których wadliwości nie usunął.  

3. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Zadania w zakresie dotyczącym danego rodzaju artykułu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia 

cząstkowego przewidzianego za ten rodzaj artykułu. 

4. Rozpoczęcie biegu terminu do naliczania kary umownej, o której mowa w ust. 3, następuje w  dniu 

sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zawierającego oświadczenie o istnieniu 

zastrzeżeń do wykonania zadania. Kary umownej nie nalicza się za okres wskazany w § 4 ust. 1.  

5. Za wadliwe lub niedostarczone artykuły wynagrodzenie nie przysługuje.  



6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia całkowitego kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak 

pomniejszone wynagrodzenie całkowite wypłaci Wykonawcy.  

7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

na jego rzecz kary umowne na zasadach ogólnych.  

 

§ 7. 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:  

1) ze strony Zamawiającego: …………………..;  

2) ze strony Wykonawcy: ……………………… . 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i 

nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.  

 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  

cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i  muszą 

być zgodne z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust.1  

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 1 dla 

Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1: Wydruk z właściwego rejestru wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;  

3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy. 
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