
UMOWA NR __________________                       

 

zawarta w Wołominie w dniu ________.2018 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 

pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego, w imieniu którego występują: 

1. Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński, 

2. Adam Łossan – Wicestarosta Wołomiński, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

NIP …………………………………  REGON ……………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia u Wykonawcy torby bawełniane: 

a) 200 szt. toreb bawełnianych w kolorze szarym z nadrukiem  

(zgodnie z załącznikiem nr 1).  

b) 200 szt. toreb bawełnianych w kolorze czarnym z nadrukiem  

(zgodnie z załącznikiem nr 1). 

§ 2 

1. Termin wykonania zamówienia do …………………….2018 r. do godz. 12.00. 

2. Przez wykonanie zamówienia strony rozumieją dostarczenie kompletnego przedmiotu 

umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3,  

05-200 Wołomin. 

3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z bawełny co najmniej 200 g/m
2
.  

4. Nadruk pełnokolorowy, jednostronny w formacie co najmniej A4.  

5. Wymiary przedmiotu zamówienia (toreb) powinny być nie mniejsze niż 39 cm x 42 cm, 

płaskie dno (co najmniej 5 cm), podwójne uszy (długie i krótkie uszy wszyte w każdą 

torbę)  

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki cyfrowe zawierające grafikę do nadruków, 

o których mowa niniejszej umowie, w formacie cdr. i JPG. 

7. Pliki, o których mowa w pkt. 6 należy dostosować do zapotrzebowania Zamawiającego, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 3 

1. W trakcie wykonywania zamówienia, w razie potrzeby Wykonawca będzie prowadził 

konsultacje z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o wszelkich trudnościach 

i przeszkodach w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Wykonawcą, w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia. 



4. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia, przygotowanego zgodnie 

z załącznikiem nr 1, jeżeli uzyska akceptację Zamawiającego. 

 

5. Strony wyznaczają jako swoich reprezentantów w zakresie realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy: 

a. ze strony Zamawiającego: 

  Barbarę Kocikowską-Kopyt, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, 

zee.wos@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 158, 

  Roberta Angielskiego, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska,  

zee.wos@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 158, 

b. ze strony Wykonawcy: 

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

§ 4 

1. Z tytułu wykonania całości zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie  

w wysokości …………………….. zł netto, tj. …………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………

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

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zostało ustalone na podstawie oferty przygotowanej przez 

Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

3. Należność za zamówienie Zamawiający przekaże na numer konta Wykonawcy, wskazany 

na fakturze. 

4. Przekazanie należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w formie papierowej, do siedziby Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

§ 5 

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innemu podmiotowi bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

§ 6 

 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości lub części, 

w następujących przypadkach: 

a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

b) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) gdy Wykonawca nie wykona zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje  

swoje zobowiązania umowne; 

d) jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

e) zlecania wykonania jakiejkolwiek części zamówienia objętego przedmiotem niniejszej 

umowy Podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn 

wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy realizacja umowy nie leży w interesie  



publicznym, uznawane będzie za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczają uprawnień Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  

oraz naliczania w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć  

będą po stronie Wykonawcy.  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w przypadku odstąpienia od umowy, w całości lub części, przez Zamawiającego 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (w szczególności 

niedotrzymania postanowień umowy wskazanych w § 2 niniejszej umowy) – 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie rękojmi  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa. 

2. Ewentualne spory między stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1   

Wygląd nadruku na torbach bawełnianych. 

Nadruk pełnokolorowy, jednostronny w formacie co najmniej A4. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki cyfrowe zawierające grafikę do nadruków 

w formacie cdr. i JPG. Przekazaną grafikę należy zmienić zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

 napis „Mamy serce dla przyrody” umieścić poniżej grafiki z mapą powiatu i drzewem, 

 serce umieszczone na mapie powiatu należy usunąć, 

 napis „Powiat Wołomiński” należy umieścić w jednej linii, na środku mapy.  

 


