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UMOWA Nr ….. 

zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy: 

Gminą Sadowne 

z siedzibą przy ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, NIP: 8241708503 

reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Sadowne – Waldemara Cyrana 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Rukat, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

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

z siedzibą ……………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym/ą przez: 

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

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  

1) wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących 

kalendarzy na 2022 rok: 

a) ścienny trójdzielny – 150 szt. 

b) biurkowy stojący – 60 szt. 

c) biuwar – 40 szt. 

2) wykonanie na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę projektów graficznych  

kalendarzy, o których mowa w pkt 1 (na podstawie materiałów otrzymanych  

od Zamawiającego) wraz z ologowaniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną ofertą. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne kalendarzy  

i ich ologowania.  

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy po pisemnej akceptacji projektów graficznych 

oraz ologowania przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1, kwotę ………… zł brutto (słownie: ……………………………………………….), 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby  

Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r.  

 

§ 3 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w formie pisemnej, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy  

w całości lub w części lub naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej 

postanowień. 



 

 

2. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy będzie nieważne lub niemożliwe  

do spełnienia nie będzie to wpływało na ważność umowy w pozostałym zakresie.  

W miejsce nieskutecznego lub niemożliwego do spełnienia postanowienia Strony 

uzgodnią nowe, skuteczne i możliwe do zrealizowania postanowienie, które będzie 

zbliżone do celu, znaczenia i gospodarczej doniosłości postanowienia nieważnego  

lub niemożliwego do spełnienia, którego Strony nie zawarłyby, gdyby przy zawieraniu 

umowy wiedziały o jego nieważności lub niemożliwości spełnienia 

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy kodeksu  

cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia sporu w związku z niniejszą umową sądem właściwym dla jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


