
 

 

Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Po przeprowadzeniu w trybie art. 4 pkt 8 postępowania ofertowego na wykonanie, 
dostawę i montaż materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

została zawarta w dniu ………… r. umowa pomiędzy: 

Gminą Kroczyce 

Ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce 

NIP 649-22-89-505 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kroczyce – Stefana Pantak 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………., z siedzibą w ……………………, NIP …………………….. 

reprezentowanym przez:  

…………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, o treści: 
§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu materiałów 
promocyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kroczyce – etap III i IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 a Zamawiający do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostarczenie i montaż następujących 
materiałów promocyjnych: 

- 2 tablice informacyjne/pamiątkowe o wymiarach: (szer./wys.) 300cm x 200 cm, 

- 3 tablice informacyjne/pamiątkowe o wymiarach: (szer./wys.) 120cm x 80 cm. 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, jaki stanowi 
oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu. 

 
§ 2  

Termin realizacji 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1.  Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości …………….  zł. (słownie: ……………………………..). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług w wysokości ……%.. 



 
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy podpisany bez 

zastrzeżeń przez obie strony umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do Zamawiającego, na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4  
Kary umowne 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
wskazanego w  § 2 Zamawiający naliczy karę umowną w  wysokości 1% całkowitej 
wartości wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy. W takim przypadku 
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 
równowartości 30 % wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może obciążyć go 
karą umowną w wysokości równowartości 30% wynagrodzenia, określonego w §3 
ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

............................................................. 
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby 

upoważnionej)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

..................................................... 
(podpis i pieczątka kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 


