
 
 

 

Załącznik nr 2 do ZK/02/2017/EFS 
 

Istotne postanowienia umowy  
 
W dniu …………....………………… 2017 r. w Korfantowie pomiędzy 

 1. Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, 

ul. Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 

000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł, reprezentowanym przez Wojciecha 

Machelskiego -  Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

2................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................., 
(w razie gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy wpisać: imię i nazwisko, firmę pod jaką prowadzona jest 

działalność gospodarcza, numer i serię dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, adnotację, że przedsiębiorca 

jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr PESEL, nr NIP. W razie gdy 

przedsiębiorca jest spółką prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, numer w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON, nr NIP oraz w przypadku spółki z o.o. wysokość 

kapitału zakładowego, a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego)   

reprezentowanym  przez: 

1) ...............................................................- ................................................................., 

2) ................................................................-................................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zwanymi łącznie Stronami, 

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie projektu graficznego, korekta, przygotowanie do druku, skład, 

łamanie, druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego kwestionariuszy, ulotek, plakatów i broszur, 

szczegółowo opisanych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w postępowaniu ZK/02/2017/EFS oraz 

Formularzem Ofertowym stanowiącym ofertę Wykonawcy, które to dokumenty stanowią integralną część 

umowy. 



2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy na własny koszt 
w sposób i nakładzie określonym Formularzem Ofertowym stanowiącym ofertę Wykonawcy - Załącznik 
Nr 2 do umowy.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie …… dni 
roboczych od dnia jej podpisania.  

4. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy, na adres e-mail wskazany przez 
Wykonawcę: ……………………. , treść kwestionariuszy, broszur, plakatów oraz logotyp projektu który 
będzie zamieszczany na drukach. 

5.  Przed skierowaniem do wydruku, konieczne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla 
przedstawionego składu i grafiki druków. Skład i grafika powinna być przekazana nie później niż w ciągu 
dwóch dni roboczych od podpisania umowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji lub przekazania uwag do wizualizacji w terminie 1 dnia 
roboczego od dnia jej przedstawienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od jej 
otrzymania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 48-317 
Korfantów ul. Wyzwolenia 11, oraz do wniesienia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko w miejsce 
wskazane przez pracownika Zamawiającego.  

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
wynagrodzenie w kwocie brutto …………………….. zł (słownie złotych: ……………………………….).  

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę na fakturze.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół odbioru 
potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 3 
do umowy.  

§ 3 
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są 
………………….….……….………………………………………………………………, ze strony Wykonawcy 
są:…………………………………………………………………...  

2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz wyznaczonymi do podpisania protokołu 
odbioru ze strony Zamawiającego są: …………………………………………,  
 
ze strony Wykonawcy są:……………………………..…………………………………….  

 
§ 4 

W przypadku dostarczenia wadliwego lub też niezgodnego z wymaganiami przedmiotu umowy, 
Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu umowy, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez 
pracownika Zamawiającego wad lub niezgodności.  

 
§ 5 

1. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu 
określonego w § 1 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 2 umowy.  



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.  

5. Kary wskazane powyżej podlegają sumowaniu.  
6. Kary wskazane powyżej, po zsumowaniu nie mogą przekroczyć 100 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 umowy 
 

§ 6 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w 
tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  

§ 9 
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


