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UMOWA NR ………. 

 

zawarta dnia ……..………..2021 r. w Chełmie 

pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP: 5632077608, 

REGON: 110607010, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:   mgr Jacka Kosińskiego - 

Kanclerza,  

a: 

..........................................................................  zwanym dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez  

………………….. 

a łącznie zwanych „Stronami”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 121/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 

28  grudnia 2020 r. w sprawie zasad realizacji zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 PLN, została 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

§1 

[przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą, stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 

i 2 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego oznakowania materiałów promocyjnych stanowiących 

przedmiot umowy zgodnie  z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do umowy. 

§2 

[termin i sposób realizacji umowy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy  w  terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy 

2. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1, Wykonawca 

musi uzyskać ostateczną akceptację personalizacji gadżetów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i swoje ryzyko 

do PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Dostawa przedmiotu umowy 

potwierdzona zostanie protokołem odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, 

który potwierdzi zgodność dostarczonego towaru z przedmiotem zamówienia. 

4. W przypadku zgłoszenia w protokole odbiorczym zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wad i braków poprzez wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Za datę odbioru przyjmuje się datę podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 

 

§3 

[wynagrodzenie i sposób płatności] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

w  kwocie brutto ……… złotych (słownie: …….… złotych), w tym, podatek od towarów i usług 

w  wysokości ……… zł, kwota netto ………….. zł (słownie:……… zł): 

Lp. Produkt 
Ilość 

szt. /m 

Cena 

jednostkowa 

netto zł/szt./m 

Wartość netto 

[w zł] 
(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Ścianka reklamowa Pop Up łukowa 1   
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personalizowana 

2 
Pamięć USB wraz z opakowaniem 

(pendrive i opakowanie z personalizacją) 
150   

3 
Długopis aluminiowy z końcówką touch 

pen z personalizacją 
1000   

4 
Przesuwana osłonka na kamerkę 

internetową z personalizacją 
500   

5 
Kubek z personalizacją, czarny ze 

złoceniem 
200   

6 
Kubek z personalizacją, zielony ze 

srebrzeniem 
200   

7 
Powerbank z personalizacją 

 
150   

8 
Etui na karty kredytowe z personalizacją 

 
50   

9 
Podkład pod mysz z kalendarzem 

personalizowanym 
200   

RAZEM NETTO (suma poz. od 1 do 9) 

 
 

VAT 23% (wpisać kwotę) 

 
 

RAZEM BRUTTO (netto+VAT) 

 
 

 

 

2. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. Określone w 

ust. 1 ceny jednostkowe dla poszczególnych materiałów promocyjnych i reklamowych są stałe 

przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu zamówienia i odebraniu go 

bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury. 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń 

protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy terminie ….. dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za datę terminowej płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje całkowicie 

zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu zamówienia objętego niniejszą 

umową. 

§4 

[obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i odpowiednimi środkami technicznymi, niezbędnymi 

do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 

4. Wykonawca oświadcza, że materiały promocyjne dostarczane w ramach realizacji umowy nie są 

obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

§5  

[odstąpienie od umowy] 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
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wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kar 

umownych, o których mowa w § 6 umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni; 

2) Zamawiający stwierdzi wady lub braki w zakresie asortymentów i ilości materiałów, które w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zostały przez Wykonawcę wymienione na wolne 

od wad. 

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć 

Wykonawcy na piśmie.  

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§6 

[kary umowne] 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 15% 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;  

2) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust.1 w wysokości 2% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

3. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający naliczy karę w 

wysokości 1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie. 

4. Kary umowne określone w ust. 2 pkt 2) i w ust. 3 mogą być przez Zamawiającego potrącone z 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego  zastrzeżone kary umowne na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

§7  

[przedstawiciele Stron] 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji Umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego……………….., tel. …………., e-mail …………………. 

2) po stronie Wykonawcy - … … … , tel. … … … , … … … , e-mail … … … . 

2. Wyżej wymienione osoby  są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania 

koniecznych informacji, akceptacji  oraz podejmowania innych niezbędnych działań wynikających 

z niniejszej Umowy. 

3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zawiadamiając o powyższym 

pisemnie drugą Stronę, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

§8 

[zmiany w umowie] 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy 

dotyczących: 

a) terminu realizacji umowy; 

b) warunków płatności; 

c) wynagrodzenia. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, takich jak: 

a) wystąpienie „siły wyższej”;  

b) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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c) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 

d) zmiana ustawowej stawki podatku VAT; 

e) korzyść dla Zamawiającego; 

f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także innymi instytucjami, które na 

podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia 

3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem 

konieczności wprowadzenia tych zmian.   

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§9 

[postanowienia końcowe] 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach adresów wskazanych 

w komparycji Umowy. 

3. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu, korespondencja nadana listem poleconym na 

ostatnio znany Stronie adres uważa się za doręczoną po jej dwukrotnym awizowaniu. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

§11 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla wykonawcy oraz 

dwa dla Zamawiającego. 

§12 

Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1; 

2) oferta Wykonawcy- załącznik nr 2. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 
 


