
 
     

 
UMOWA  

na 
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów 

 

zawarta w………………., dnia ………………. pomiędzy:  
 
„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o w Pińczowie ul. Batalionów Chłopskich 160,               
28-400 Pińczów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203399, NIP 662-16-66-046, kapitał zakładowy 
w wysokości 24.311.000 zł, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
reprezentowanym przez : 
mgr inż. Andrzej Głogowiec – prezes 
 
a  
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. …………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
reprezentowany przez:…………………………………………………… 
 
zwanymi dalej Stronami.  
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa  gadżetów promocyjnych  
na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                    
w aglomeracji Pińczów” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
gadżety promocyjne zwane dalej przedmiotem umowy w terminie określonym w § 3 
ust. 5.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa zaproszenie do składania ofert wraz 
z załącznikami stanowiące integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1.  

4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszystkie czynności 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 2 
1. Przedmiot umowy powinien zostać wykonany z uwzględnieniem wymagań 
Zamawiającego określonych w zaproszeniu do składania ofert (załącznik nr 1)  
oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami, o których mowa 
w § 3 niniejszej umowy.  
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności,  
przy zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i branżowych. Wykonawca 



 
zadba o należytą jakość i estetykę wykonania gadżetów promocyjnych oraz właściwe 
rozmieszczenie znaków identyfikacji wizualnej w sposób zapewniający ich czytelność 
i identyfikowalność. Graficzne znaki identyfikacji wizualnej muszą być zgodne  
z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020, a także ze wskazówkami Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w trakcie realizacji 
umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji 
dotyczących wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części 
osobom trzecim  wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

§ 3 
1. Wykonawca przed wykonaniem przedmiotu umowy opracuje i przedstawi 
Zamawiającemu w celu akceptacji projekty graficzne każdego z przedmiotów 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 3 dni roboczych  
od daty podpisania umowy.  

2. Zaakceptowanie przez Zamawiającego projektów, o którym mowa w ust. 1, 
nastąpi w terminie jednego dnia roboczego od daty ich otrzymania od Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji  
w przedstawionych przez Wykonawcę projektach. Zamawiający przedstawi 
ewentualne uwagi w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania projektów  
graficznych. Wniesienie poprawek i modyfikacji jest równoznaczne z zatwierdzeniem 
projektu w zaproponowanej przez Zamawiającego postaci. 

4. Zaakceptowanie projektów poszczególnych artykułów nastąpi w każdym 
przypadku drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 6 niniejszej umowy.  

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2017 r. 

6. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu 
umowy niezgodnie z zatwierdzonymi projektami będzie dla Zamawiającego stanowiło 
wadę istotną uprawniającą go do odstąpienia od umowy w całości lub w części.  
7. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach 
prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie przedłoży  
projektów materiałów promocyjnych w terminie określonym w §3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
 

§ 4 
1. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzony zostanie  
w protokole zdawczo-odbiorczym.  
2. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy.  

3. Jeżeli przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy ma wady (w tym także braki 
ilościowe), Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy 2 dniowy termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu dokona korekty finansowej wartości przedmiotu niniejszej 
umowy w związku z wyłączeniem wadliwej lub brakującej części produktów.  

4. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad Strony uznają, że przedmiot umowy 
zostaje wykonany w dniu przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad  



 
lub uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych. Zamawiający sporządza 
wówczas protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający, że przedmiot umowy jest wolny 
od wad.  

 
§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, gdy zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego lub wynikają z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmianę postanowień 
niniejszej umowy w zakresie:  

1) technologii wykonania oznaczeń promocyjnych na zamawianych materiałach,  
w sytuacji gdy ilość wskazanych informacji nie pozwala na wykonanie czytelnego 
nadruku, oznaczenia preferowaną przez Zamawiającego metodą,  

2) wybranego modelu produktu lub jego wariantu kolorystycznego w sytuacji,  
gdy Wykonawca wykaże brak danego produktu na stanach magazynowych,  

3) wartości przedmiotu umowy w przypadku dostarczenia produktów wadliwych 
 lub produktów w ilości mniejszej niż przewidziana niniejszą umową, jeżeli po upływie 
terminu określonego w §4 ust. 3 Wykonawca nie usunie wad lub nie dostarczy 
brakujących materiałów, 

4) terminu wykonania przedmiotu umowy,  

5) adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy,  

6) osób upoważnionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy do kontaktów  
z Wykonawcą i z Zamawiającym,  
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy,  
8) zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie 
umowy.  

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie może spowodować wzrostu wartości 
zamówienia.  
 

§ 6 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:  

 Zdzisław Chrobot- kierownik Działu Inwestycji i Ochrony  Środowiska 
 tel. 41 357 55 46 
email: zdzislaw.chrobot@wodociagipinczowskie.net 
 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest:  

 

              …..……………………  

e- mail:  ……………………….. 

Tel.:       …..…………………… 

 

 

 



 
§ 7 

1.  Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:  

Netto ........................ PLN  (słownie zł :………………………………………………) 
 plus podatek VAT w kwocie …………………………PLN  
 (słownie zł:……………………………………………) 
Brutto :………………………..PLN  (słownie zł:………………………………………) 

     zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę . 

2.Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne  
do zrealizowania zamówienia. 

3. Wynagrodzenie jest niezmienne, za wyjątkiem określonym w § 4 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego odebranie towaru bez wad.  

5. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

6. Za datę terminu zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
 

         § 8 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% kwoty umownego 
wynagrodzenia brutto.  

2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, a także przekroczenie terminów 
określonych w § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający może potrącić z umownego wynagrodzenia należność z tytułu kar 
umownych o jakich mowa w ust. 1 i 2 bez konieczności wzywania Wykonawcy  
do zapłaty naliczonych kar.  

4. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić 
odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  
 

§ 9 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że gadżety promocyjne dostarczone  
w ramach niniejszej umowy są wolne od wad fizycznych.  
2. Jeżeli na poszczególne produkty składające się na przedmiot niniejszej umowy 
jest przewidziana gwarancja wystawiona przez producenta, Wykonawca jest 
zobowiązany do wydania Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów 
gwarancyjnych. 
3. Niezależnie od gwarancji, o których mowa w ust.3, Zamawiający może dochodzić 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów 
promocyjnych. 
 
 



 
§ 10 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym  
dla każdej ze stron.  
 
 
 
 

  WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

 

……………………….               .……………………. 


