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Załącznik nr 1 

Wzór umowy 

 

Umowa zawarta w dniu _______________ 2019 r. w Sędziszowie Małopolskim 

pomiędzy: 
Gminą Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski,                                      

NIP: 818-158-43-73, REGON: 690581979                                                                                                      
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,                                                                        

reprezentowaną przez:                                                                                                                             
Bogusława Kmiecia – Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego                                                             

przy kontrasygnacie:                                                                                                                            
Małgorzaty Siciarz – Skarbnika Gminy Sędziszów Małopolski                                                                         

a 

                                                                                                                                                         
___________________________________________________________________________                                            

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,                                                                                                     
reprezentowanym przez:            

                                                                                                                   
______________________________________________________________________                                             

 
Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                            

29 stycznia 2004r., na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2018r. poz. 1986). 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Aktualizacja, skład, druk i dostawa folderu promocyjnego pn. 
„Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego”, na warunkach określonych niniejszą 
Umową. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, który jest 
częścią Zapytania ofertowego. 

3. Termin realizacji umowy ustala się na dzień 15.03.2019 r. 
4. Koszty opakowania, transportu wraz z wniesieniem i ubezpieczenia do chwili odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 
§ 2        

1. Całkowita cena należna Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy, stanowiąca 
jednocześnie maksymalną wartość umowy, wynosi ___________ zł brutto, (słownie: 
___________________________________) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 
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§ 3 

1. Cena dostawy  płatna będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej 
przez Wykonawcę. 

2. Cena należna Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatna 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
________________________________________________________________________ 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie wykonania zamówienia (ponad termin określony w § 1 ust. 3 umowy) – 
w wysokości 2% wartości brutto ceny należnej za jego realizację, za każdy dzień 
opóźnienia; 

2) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
innego niż określone w pkt 1) lub niewykonania umowy – w wysokości 10% ceny brutto 
należnej za realizację zamówienia, które zostało wykonane nienależycie lub nie zostało 
wykonane; 

3) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę  z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% brutto maksymalnej wartości umowy określonej                    
w § 2 ust. 1; 

4) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% brutto ceny całkowitej umowy określonej   w § 2 ust. 1. 

2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego, usunie wady lub należycie 
wykona zobowiązanie Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kary umownej,                          
o której mowa w ust. 1 pkt 2). 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje w pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego 
szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 
pełnej wysokości odniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania go do zapłaty. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający 
nie poniósł szkody. 
 

§ 5 
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych            

z realizacją niniejszej umowy jest p. Piotr Drozd – tel. 17 745 36 36; e-mail: 
p.drozd@sedziszow-mlp.pl  

2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych                                 
z realizacją niniejszej umowy jest p. _________________________________________, 
tel. _____________________, e-mail: _________________________________________. 
 

mailto:p.drozd@sedziszow-mlp.pl
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§ 6 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie postanowień umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku rażącego, nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony 
Zamawiającego, wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, naruszający 
postanowienia umowy i przepisy prawa. Rozwiązanie umowy nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych przewidzianych w § 4 umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w każdym czasie,                        
z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 

 
§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób 
zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. 

3. Spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede 
wszystkim na drodze polubownej. 

4. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu na drodze polubownej, sprawy sporne 
rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed wniesieniem 
powództwa, każda ze Stron obowiązana jest co najmniej wezwać listem poleconym drugą 
Stronę do próby ugodowej. 

5. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej 

umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 9 
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) Zapytanie ofertowe, 

 
 
             ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: 


