Wzór umowy Zał. Nr.2
Umowa nr ......................................
zawarta w dniu ........ listopada 2017r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn, reprezentowaną przez
Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa
dyrektor Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska, 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła
II 1, NIP 7393847026 zwanym dalej Zamawiającym
a
wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych:
………………………………………………………………………………………………………………..,
z siedzibą w ………………………, w imieniu których działa ………., zwanym dalej Wykonawcą
zawierają umowę następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia na adres
Zamawiającego druków promocyjnych – zaproszeń z kopertami, zgodnie z przedstawioną
specyfikacją:
I. Parametry techniczne kartki (dwa wzory kartki)
1) nakład: 450 szt.,
- format: 150/300 mm składane do150/150mm,
- druk dwustronny CMYK 4+4,
- papier: kreda mat 350 + folia mat jednostronnie
2) nakład: 150 szt.,
- format: 150/300 mm składane do150/150mm,
- druk dwustronny CMYK 4+4,
- papier: kreda mat 350 + folia mat jednostronnie
II. Parametry techniczne koperty:
Wymiar: 170x170 mm, kolor biały + nadruk 4+0, papier 120 g., zamykane samoprzylepnym paskiem.
Liczba: 600 sztuk.
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia w częściach.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: 7 dni roboczych od dnia przekazania
projektu do druku.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: …… zł netto + 23% VAT co stanowi kwotę
brutto: …….. zł, słownie: …………………… złotych 00/100.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po stwierdzeniu przez
Zamawiającego prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§4

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§5
1.
2.
3.
4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w wykonaniu zamówienia
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
W przypadku nie wykonania zadania, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie o którym
mowa w § 3.
§6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§7
Sprawy sporne rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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