
 

 

Umowa Nr…………………………. 

zawarta w dniu ………………. 2019 roku w Raciborzu pomiędzy Miastem Racibórz  

ul. Króla Stefana Batorego 6,  47-400  Raciborzu  NIP 6391002175, reprezentowanym 

przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1, 47-400 

Racibórz -  Halinę Sacha  zwanym dalej „Zamawiającym”, a  

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zamawia u Wykonawcy kalendarze na 2020 r. wraz z dostawą (w tym 

wniesieniem) do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

§ 2 

Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1, w 

terminie do dnia …………………………………………………. 

§ 3 

Wynagrodzenie 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu 

umowy, ustalone w oparciu o złożoną w postępowaniu nr …………………… ofertę 

Wykonawcy w kwocie: ………………………………….(słownie: 

…………………………………………………..) w tym  podatek VAT w stawce: 23%.  

§ 4 

Odbiór 

1. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

2. Protokół o którym mowa w ust. 1, potwierdzający odbiór przedmiotu umowy 

wolny od wad będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę tytułem 

wynagrodzenia o którym mowa w § 3. 

3. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający 

ma prawo odmówić podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Ustala się termin na usunięcie wad i poprawek nie dłuższy niż 5 dni roboczych 

od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego przy czynnościach odbiorowych, o 

których mowa w ust. 1-3 



  

5. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 4 Zamawiający i Wykonawca 

podejmują ponownie czynności odbiorowe, o których mowa w ust. 2 i 3 w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru po usunięciu wad. W razie 

stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady nie zostały usunięte albo wystąpienia 

kolejnych wad zdanie pierwsze oraz ust. 2- 4 stosuje się odpowiednio. 

§5 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie  za  wykonane  przedmiotu umowy nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  

wystawioną  na podstawie protokołu, o którym mowa w § 4. 

2. Wynagrodzenie umowne będzie płatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Fakturę należy wystawić na MIASTO RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6,  

47-400 Racibórz  NIP 6391002175  

4. Na fakturze należy oznaczyć odbiorcę usługi-Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. H. Sienkiewicza 1,  47-400 Racibórz. 

5. Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

6. Zamawiający wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych.  
7.  Dla uniknięcia jakichkolwiek wzajemnych roszczeń strony ustalają, iż poza 

wynagrodzeniem określonym w § 3, Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy 

nie przysługują inne świadczenia. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

§6 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, niezależnych 

od Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,  

3) za zwłokę w usunięciu wad i wykonaniu poprawek stwierdzonych przy 

odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 



  

4) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku 

zapłacenia odszkodowania Wykonawcy w następujących sytuacjach: w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie do 10 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§8  

Zobowiązanie do zachowania poufności 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim 

informacji poufnych, zdefiniowanych w niniejszym zobowiązaniu. Wszelkie informacje, 

które Strona uzyskała w toku negocjowania, przygotowania, zawierania oraz 

wykonywania niniejszej Umowy Strony uznają za Informacje Poufne, niezależnie od 

tego, czy ich ujawnienie może narażać drugą Stronę na szkodę lub powodować 

powstanie takiej szkody. Przez Informacje Poufne rozumie się wszelkie informacje w 

dowolnej formie: ustnej, pisemnej, graficznej lub zawarte na nośnikach w formie 

elektronicznej ujawnione przez Strony i dotyczące prowadzonych przez nie 

działalności oraz dotyczące Umowy i okoliczności z nią związanych. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności Informacji Poufnych, w szczególności 

do:  

1) traktowania Informacji Poufnych uzyskanych w trakcie oraz w związku z 

negocjowaniem, przygotowaniem, zawieraniem oraz wykonywaniem niniejszej 

Umowy zgodnie z ich poufnym charakterem oraz ich wykorzystywania wyłącznie dla 

celów określonych  

i uzgodnionych przez Strony,  

2) przekazywania Informacji Poufnych tylko tym pracownikom lub zleceniobiorcom, 

których obowiązki wynikające ze współpracy pomiędzy Stronami wymagają takiej 



  

wiedzy,  

3) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących Informacje Poufne nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno 

w całości, jak 

 i w części osobom trzecim, 

4) nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, w żaden sposób, bezpośrednio 

lub pośrednio, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba 

że obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, o czym Strona obowiązana jest każdorazowo powiadomić drugą Stronę 

przed dokonaniem takiego ujawnienia lub w przypadkach, o których mowa pkt. 2), 

5) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celu prowadzenia konkurencyjnej, 

względem drugiej Strony, działalności gospodarczej. 

a) W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Informację Poufną, Strona 

zobowiązany jest zwrócić się do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości.  

4. Informacjami Poufnymi nie są: 

1) informacje, w których Strona weszła w posiadanie przed momentem rozpoczęcia 

negocjacji dotyczących niniejszej Umowy, 

2) informacje publicznie dostępne. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy Informacji Poufnych obciąża Strony bezterminowo. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest zorganizować i utrzymywać takie środki 

bezpieczeństwa  

i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe i rozsądne, dla zapewnienia 

bezpiecznego przechowywania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony, a 

także dołoży wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu 

wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych Informacji Poufnych. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 

niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie 

odpowiednie Kodeksu cywilnego  

2. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy. 

 
 



  

    WYKONAWCA:             ZAMAWIAJĄCY: 
 
 .......................................                 ….....................................     

 

 

 
 

 

 

Protokół odbioru stanowiący załącznik do umowy…………………………… 

 

Odbiór przedmiotu umowy: ……………………………………    

sporządzony w dniu…………………… roku w Raciborzu  

Zamawiający: 

Miasto Racibórz- 47- 400 Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6  

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    

47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 1 

NIP 639-16-96-887  REGON 003457272 

Tel   32/4152650   fax. 32/ 4190659  

e-mail sekretariat@ops-raciborz.pl 

Wykonawca: 

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

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

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

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

Wykonawca zrealizował zamówienie, polegające 

na……………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………..  

Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń i uwag* 

Zamawiający  zgłosił  następujące  zastrzeżenia  i uwagi * 

..............................................................................................................................................

............. 

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



  

…………………………………………………………………………………………………….. 

..............................................................................................................................................

............. 

*Niepotrzebne skreślić 

Ze strony Zamawiającego                                                           Ze strony Wykonawcy 

 

………………………………                                                …………………………………. 

 

 


