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U M O W A nr ……..2013  
 
zawarta dnia …………………… r. w Ostródzie pomiędzy Fundacj ą Rozwoju 

Przedsi ębiorczo ści „ATUT ”, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym  

w Olsztynie pod nr KRS  0000070438, NIP 741-18-94-712, REGON 511429271, 

reprezentowaną przez Pana Wojciecha Zalewskiego – Prezesa Zarządu, 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  ………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do .................................... z siedzibą w …………; NIP:  ……………….; REGON: 

………………….., wysokość kapitału zakładowego ………………. zł, 

reprezentowanym przez:  

 

………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) do udzielenia zamówienia objętego 

niniejszą umową, nie stosuje się przepisów powołanej ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

§ 1. 

 

1. Zamawiający oświadcza, iŜ realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie i 

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt. „Drogowskaz na biznes 4”, w ramach 

umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie nr UDA-POKL.06.02.00-28-

013/12-00 w dniu 15.03.2013r. w Olsztynie.  
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2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie druku: 

1) materiałów rekrutacyjnych (druk czarny; format A-4; papier zwykły biały  

o gramaturze 80g): 

a) regulamin ( 1 szt. - 33 strony) - 400 szt.; 

b) karty zgłoszeniowe (1 szt. -15 stron) – 400 szt.; 

c) testy (1 szt. - 10 stron) - 400 szt.; 

2) materiałów szkoleniowych (1 kpl. – 130 stron) – 160 kpl. 

wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz dowozem wydrukowanego asortymentu  

do siedziby Zamawiającego. 

3. Druk asortymentu, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany z zachowaniem treści, 

formy, kolorystyki oraz grafiki zgodnej ze wzorami przekazanymi Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego  

objętego przedmiotem umowy bez skutków finansowych i prawnych dla 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraŜa zgodę i oświadcza, Ŝe nie będzie dochodził 

od Zamawiającego Ŝadnych roszczeń finansowych i prawnych z tego tytułu.  

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 2 

ust. 1, zostanie pomniejszone o ograniczony zakres, zgodnie z cenami jednostkowymi 

wynikającymi ze złoŜonej oferty. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe znany mu jest zakres rzeczowy usługi oraz wymagania 

Zamawiającego dotyczące jakości i estetyki wydrukowanego asortymentu, o którym 

mowa w ust. 3 i nie zgłasza do nich zastrzeŜeń oraz oświadcza, Ŝe uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2. 

  

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia objętego umową (robocizna, 

materiały, praca sprzętu), określa się na kwotę całkowitą:  

…………………, w tym ………………. VAT (słownie: ………………………................ 

złotych), w tym: 

2) druk materiałów rekrutacyjnych  - …............................. zł; 

3) druk materiałów szkoleniowych: 
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a) 80 kpl. - …......................... zł; 

b) 80 kpl. - …......................... zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje zakres określony w § 1 umowy oraz 

wszelkie  koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie etapami, zgodnie z terminami 

realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleŜność za wykonane etapy, o których mowa  

w ust. 3, w terminie do 21 dni od dnia złoŜenia u Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej częściowej lub końcowej faktury VAT /rachunku.  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Strony umowy. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust. 1, moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT. Zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku od 

towarów i usług VAT wymaga aneksu do umowy.   

 

§ 3. 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia jej podpisania: 

1) druk materiałów rekrutacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a,b,c –  

w terminie  7 dni; 

2) druk materiałów szkoleniowych: 

a) 80 kpl. - do dnia 29.07.2013r.; 

b) 80 kpl. - do dnia 21.03.2014r. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, moŜe ulec zmianie:  

1) z przyczyn techniczno – organizacyjnych związanych z realizacją całego projektu, 

o którym w § 1 ust. 1; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Ŝadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, tzw. siły wyŜszej. 
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3. Pod pojęciem siły wyŜszej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania 

naleŜytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą 

być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec bądź się im 

przeciwstawić w sposób skuteczny. 

4. Wstrzymanie realizacji umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 2 wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy przedłuŜającego okres realizacji umowy o czas 

wstrzymania usługi. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły 

wyŜszej.  

§ 5. 

 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonywania bieŜącej 

oceny sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a takŜe zgłaszania 

wiąŜących Wykonawcę uwag w tym zakresie. 

2. Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 

bezzwłocznie w formie telefonicznej, faksem lub drogą elektroniczną. 

3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, 

powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad nie 

stwierdzonych w trakcie odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany 

na przedmiot wolny od wad. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy niezwłocznie po 

otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia (e-mail, faks), nie później jednak niŜ w ciągu 

3 dni od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przedmiot umowy wolny od wad 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na koszt własny. 

6. Przekroczenie wymaganego terminu na dostawę przedmiotu umowy wolnego od wad, 

o którym mowa w ust. 5,  traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych. 

 

§ 6. 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) w przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający moŜe naliczyć i potrącić karę 
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umowną w wysokości  1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za 

wydruk danej partii asortymentu, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 

prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia. 

2) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT/rachunku, 

przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty, a w przypadku gdy Zamawiający od 

umowy odstąpi, kara umowna będzie dochodzona od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy takŜe po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu umowy. 

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej wskutek niewykonania 

lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje 

odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 

 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy  

z ramienia Zamawiającego jest - ……………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy   

z ramienia Wykonawcy  jest - ………………………………….. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca realizował będzie bez udziału podwykonawców1 / z 

udziałem podwykonawców w zakresie .......................................................................... 

 

§ 8. 

1. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się którejkolwiek ze Stron z warunków 

określonych niniejszą umową, Strona druga moŜe rozwiązać umowę  

w trybie natychmiastowym. 

                                                

1  Właściwy zapis do umowy zostanie określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złoŜonego w 
ofercie. 
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2. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez roszczeń 

odszkodowawczych ze strony Wykonawcy, w szczególności: 

1) jeŜeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy; 

2) jeŜeli w postępowaniu egzekucyjnym zostanie zajęty majątek Wykonawcy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 

wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe 

Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub odstąpienie od umowy,  

o którym mowa  w ust. 3,  wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

5. Strona rozwiązująca umowę lub odstępująca od umowy zobowiązana jest podać 

pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 

§ 9. 

1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie 

Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę 

obowiązku złoŜenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej 

korespondencji  pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 11. 

Spory wynikłe z realizacji umowy pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie Sąd 

Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

 

 

Wykonawca:                                                  Zamawiający: 

 


