
 

 
PROJEKT UMOWY Nr: WUP/……./2016 

 
zawarta w dniu …… …………………………... 2016 r.  

dotyczy WUP.VIIIA.322.280.AP.2016 

pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą 

przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 

reprezentowanym przez: 

Pana Andrzeja Przewodę- Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanego dalej Wykonawcą o następującej treści 

 

niniejsza umowa zostaje zawarta z wybranym Wykonawcą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.). 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia w ramach postępowania pn. 

„Dostawa kalendarzy książkowych/organizerów na 2017 rok na potrzeby Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie”, zgodnie z ofertą cenową, której kopia stanowi załącznik nr 1 

do umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania zapłaty  

w wysokości określonej w ofercie cenowej. 

 

§ 2 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy 3 rodzaje opraw kalendarza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 2 do umowy). 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od wyboru  

i akceptacji oprawy kalendarza. 

3. W przypadku zwłoki w terminach o których mowa ust. 1 i 2, Wykonawcy naliczone zostaną kary 

umowne, o których mowa w § 5 umowy ust. 2. 

4. Przedmiot zamówienia niniejszej umowy dostarczony zostanie przez Wykonawcę  

na własny koszt na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin  

oraz wniesiony na parter do pokoju 39 (w godzinach 8:30-15:00 w dniach od poniedziałku do 

piątku za wyjątkiem określonych ustawowo dni wolnych od pracy). 

5. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Agnieszka Pilch, adres poczty 

elektronicznej agnieszka_pilch@wup.pl. 

 

6.  

7.  
Wojewódzki Urząd Pracy 
ul. A. Mickiewicza  41 
70-383 Szczecin 
tel. (91) 42 56 100 
fax (91) 42 56 103 
e-mail: sekretariat@wup.pl 

Filia  
ul. Słowiańska 15a 
75-846 Koszalin 
tel. (94) 344 50 33 
fax (94) 344 50 30 
e-mail: filia@wup.pl 

w w w . w u p . p l 

mailto:agnieszka_pilch@wup.pl
http://www.wup.pl/


6. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia i podpisywania protokołów odbioru  

ze strony Zamawiającego jest: Pani Agnieszka Pilch, adres poczty elektronicznej: 

agnieszka_pilch@wup.pl. 

7. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani ………………………………… adres poczty 

elektronicznej…………………………………...  

8. Strony ustalają, że wszelka korespondencja dotycząca akceptacji projektów graficznych oraz 

innych spraw dotyczących realizacji umowy będzie się odbywała za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 3 

1. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie kalendarza zgodnie z wybranym i zaakceptowanym 

rodzajem oprawy oraz dostawy przedmiotu zamówienia, będzie podpisany przez Zamawiającego 

protokół odbioru. 

2. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru stanowi postawę  

do wystawienia faktury VAT. 

§ 4  

 

1. Ogólna wartość zamówienia wynosi brutto ………………… (słownie: ……………………. złotych), 

netto ………. zł, zgodnie ze złożoną ofertą cenową. 

2. Za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wystawi 

na podstawie protokołów odbioru, fakturę VAT.  

3. Zapłata należności za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej 

faktury. 

4. Za datę zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest następujący: 

851-26-80-829.  

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% należnego wynagrodzenia wynikającego 

z umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający potrąci karę umowną 

w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki w trybie wskazanym w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją w całości powstałej szkody, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



2. W kwestiach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,  

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania postanowienia Kodeksu Cywilnego i Prawa 

zamówień publicznych 

§ 8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Oferta cenowa. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

……………………        ……………………. 

      Zamawiający            Wykonawca 


