
załącznik nr 2 – wzór umowy 

Umowa 

zawarta w dniu …………….. 2020 r. pomiędzy: 

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP: 661-14-09-833,  reprezentowanym przez Jacka Kowalczyka – Dyrektora MCK, 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 
……………………………………………………………………………… 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą 

na druku albumu pt. 30 LAT SAMORZĄDNOŚCI wg specyfikacji, która stanowi 

załącznik do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według 

specyfikacji oraz w ścisłej współpracy z pracownikiem Biura Wystaw 

Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, p. Arturem Bartkiewiczem, tel. 

665 444 744, e-mail: artur_bartkiewicz@o2.pl, który będzie sprawował nadzór 

autorski nad procesem druku albumu. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt graficzny w postaci plików PDF.  

4. Przed przystąpieniem do druku, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji ozalidy oraz proofy w formacie A3. 

5. Wykonawca przystąpi do druku albumu po akceptacji Zamawiającego 

przedstawionej w formie pisemnej. 

§ 2. 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

2. Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe dostarczenie przedmiotu 

umowy, również w przypadkach, gdy korzysta z usług firm kurierskich lub osób 

trzecich. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi,                  

że przedmiot zamówienia został uszkodzony oraz posiada wady jakościowe 

lub ilościowe. 

5. Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 4 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad, nie dłuższy 

jednak niż 7 dni. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. 

7. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości 

………… zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem …………… zł 

(słownie: ………)  brutto. 

8. Płatność dokonana zostanie przelewem na postawie protokołu odbioru,                    

do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do 

Zamawiającego. 

§ 3 
1. Ustala się  termin wykonania przedmiotu umowy na 25 lutego 2021 r. 

2. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je                      

z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją 

użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych 

technologii. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście; nie może 

powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 5% wartości całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 7. 

5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 

uprawnia Zamawiającego do niezwłocznego odstąpienia od umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W razie niemożności dotrzymania terminu umownego, Wykonawca zawiadomi 

o tym fakcie Zamawiającego – nie później jednak niż na 14 dni przed upływem 



tego terminu – podając przyczyny opóźnienia oraz wnosząc o odpowiednie 

przedłużenie terminu. Zamawiający może – w zależności od sytuacji – 

wyznaczyć Wykonawcy termin dodatkowy lub odstąpić od umowy 

wykorzystując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 4.  

7. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 7, za każdy dzień 

opóźnienia. 

8. W sytuacji, gdy przewidziane kary umowne, nie pokrywają szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

§4 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy            

w przypadku, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował 

przedmiot umowy. 

§5 
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§6 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 
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