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Załącznik nr 3 
 
 

WZÓR 
 

UMOWA Nr ………………….. 
 

 
zawarta w dniu ..............2013 r. 
 
pomiędzy: 
 
................................... 
NIP: .......................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
....................................... 
 
przy kontrasygnacie   
.................................... 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
................................. 
NIP: ......................... 
 
reprezentowanym przez: 
......................................... 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 
Strony zawierają umowę na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień  publicznych  tekst  jednolity  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2009r. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm)   

§1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały promocyjne  do siedziby Zamawiającego  
własnym  transportem, na   swój koszt   w   terminie do 7 dni   od  daty podpisania umowy. 
2. Wartością przedmiotu zamówienia wynosi: ……… netto  (słownie: ………………… 00/100), 
………… brutto  (słownie: …………………. 00/100). 
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§2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za przedmiot umowy przelewem po 
otrzymaniu  dostawy wraz  z  fakturą, w ciągu 14 dni. 
2. Warunkiem wystawienia f-ry jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony. 
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez jego podpisu na 
fakturze. 
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych materiałów promocyjnych  w przypadku złej 
jakości. 
 
 

§3 
 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.  
 

 
§4 

 
1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego 
w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od udokumentowanej daty zamówienia. 
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 1 ust. 2. 
 

 
§5 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 
pisemnych aneksów.  
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

 
 

§6 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 

 
 
 



 
„Jeste śmy aktywni ” 

Zakup  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

§7 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
            Wykonawca                           Zamawiający 

 
 


