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WZÓR  
 

UMOWA nr …………. 

 

zawarta w dniu ………. 2013 r. 

pomiędzy: 

………………………………………………………. 

adres ………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………  

przy kontrasygnacie   

…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a  
 

…………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………..  REGON …………………… 

zwaną  dalej „Wykonawcą”. 

Wykonawcę reprezentuje: ……………………………………………………………………. 

 

Strony zawierają umowę na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień  publicznych  (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  zobowiązuję  się  do  wykonania następujących  materiałów  

poligraficznych, które  wykorzystane  zostaną   do  realizacji   projektu „Jesteśmy 

aktywni”  realizowanego w   ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki: 
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Wykonanie oraz wydruk plakatów wg projektu graficznego Zamawiającego dla oznakowania 

miejsc realizacji projektu  format A3 - 25 szt.  

2. Zakres  przedmiotu  umowy  będzie zgodny  z Wytycznymi  dotyczącymi oznaczania 

projektów  w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz Planem  komunikacji  

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013. 

3. Zaprojektowane przez Zamawiającego  i  przygotowane  do druku przez Wykonawcę 

plakaty  określone w ust. 1 winny  zostać  przedstawione  do  akceptacji  Zamawiającemu. 

§ 2 

1. Strony  zobowiązują  się  do  ścisłego  współdziałania  i wzajemnej  współpracy  przy  

realizacji  wszelkich  działań  zmierzających  do  wykonania  zawartych  w  umowie  zadań  

i  czynności oraz  do  dostarczania  wszelkich  informacji  niezbędnych  lub  użytecznych  

do  realizacji  Umowy. 

§ 3 

1. Strony  ustalają  wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania 

przedmiotu  umowy, o  którym  mowa  w  § 1 na  kwotę …………………. (słownie: 

………………………. brutto).  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za przedmiot umowy przelewem po 

otrzymaniu  dostawy wraz  z  fakturą, w ciągu 30 dni. 

3. Warunkiem wystawienia f-ry jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony. 

4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez jego podpisu na 

fakturze. 

§4 
 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.  

 

§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 
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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. 

 

 
 

§7 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

………………………………..   ……………………………….. 

             WYKONAWCA             ZAMAWIAJ ĄCY    

 

 


