
G.231.315.2022        Załącznik nr 3 do zapytania  
Projekt 

UMOWA Nr ….../2022 
 
W dniu …………..……2022 roku we Włocławku między: 
Państwową Akademią nauk Stosowanych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17, NIP 888-
26-92-150, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ……………………… 
a 
…………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez …………………………………..,  
w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego została 
zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na dostawie 
gadżetów reklamowych z logo dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku zgodnie 
ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik do umowy. 

 
§ 2 

1. Zamawiający dostarczy w uzgodnionym z Wykonawcą programie logotypy niezbędne do 
umieszczenia na gadżetach.  

2. Zamawiający, na etapie wykonania zamówienia wymaga przedłożenia wstępnej wizualizacji 
umieszczenia logotypów na gadżetach w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek. Zamawiający przedstawi 
ewentualne uwagi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wizualizacji do zatwierdzenia.  

4. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek do wizualizacji Wykonawca uwzględni je 
i przedstawi Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia wniesienia poprawek, 
poprawioną wizualizację do zaakceptowania.  

5. W przypadku dalszych uwag Zamawiającego odpowiednio stosuje się ust. 3 i 4. 
6. Zaakceptowanie wizualizacji nastąpi przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych, od dnia 

otrzymania poprawionej wizualizacji. 
7. Zaakceptowanie wizualizacji nastąpi w formie pisemnej drogą elektroniczną na adresy wskazane 

w § 7 niniejszej umowy.  
8. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy niezgodnie  

z zatwierdzoną wizualizacją będzie dla Zamawiającego stanowiło wadę istotną uprawniającą go do 
odstąpienia od umowy w całości lub w części.  

 
§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzony zostanie w protokole zdawczo-
odbiorczym. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od 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 3 dniowy termin  
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie poprawek,  
z zastrzeżeniem § 5. 

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. Gdy wady, usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w wyznaczonym terminie, albo też, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie, 
Zamawiający może od umowy odstąpić.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji 
umowy lub będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
może zostać złożone w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności,  
o jakich mowa w zdaniu poprzednim. 

 



§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla zrealizowania 

niniejszego zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością i z materiałów 

gwarantujących trwałość w eksploatacji. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na towar wolny od wad, w terminie 7 dni 

od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.  
 

§ 6 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy,  

na kwotę brutto w wysokości ……………. (słownie: ………………….). 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania,             

o którym mowa w § 1, w tym koszty przesyłki oraz podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
3. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy nie stanowi podstawy  

do zmiany warunków wynagrodzenia.  
4. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawca ponosi wyłączną i pełną 

odpowiedzialność finansową. 
5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.  
6. Warunkiem wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest 

odebranie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 
 

§ 7 
Do spraw związanych z bieżącą współpracą Strony wyznaczają swoich następujących przedstawicieli: 

1) przedstawiciel Zamawiającego: …………….., tel.: ……………, e-mail: …………… 
2) przedstawiciel Wykonawcy: ………………..., tel.: ……………, e-mail: ……………. 

 
§ 8 

1. Strony ustalają wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umową w wysokości 20% wartości wynagrodzenia  
o jakim mowa w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 9 

Wszelkie spory wynikłe, w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron umowy.  
 
            Zamawiający                                                                                   Wykonawca 


