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Załącznik nr 4 
Istotne Postanowienia Umowy 

 
 

zawarta w dniu ………………2015 roku w Poznaniu, pomiędzy 
 
Zamawiającym : Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w 
Poznaniu, przy ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000178416, posiadającym NIP 778-14-13-656 i REGON 634538527,  reprezentowanym 
przez: 

 
  
………………………………………… 
 

a 
 
Wykonawcą: …………………………………………………………….. z siedzibą w…………przy 
     
NIP nr …………………………… 
reprezentowanym przez 
 
………………………………………… 
 

 
§1 
 

Definicje 
 

 Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 
 

1) Umowie –  należy przez to rozumieć niniejszą Umowę Nr….. 
2) Zadaniu publicznym –  należy przez to rozumieć projekt o nazwie „Wykonanie i dostawa wg 

projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego”. 
 

3) Zamawiającym  –  należy przez to rozumieć Wielkopolską Organizację Turystyczną 
 

4)  Towarach – należy przez to rozumieć: rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest 
przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w Zapytaniu 
ofertowym. 
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§2 

Przedmiot Umowy  
 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
Zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej www.wot.org.pl oraz w siedzibie 
Zamawiającego, Zamawiający powierza, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach 
określonych w niniejszej umowie zadanie pn. „Wykonanie i dostawa wg projektu 
Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski 
w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego” w zakresie 
rzeczowym i ilościowym zgodnym z Zapytaniem ofertowym oraz ofertą przedstawioną przez 
Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
2. Zadanie to realizowane jest przy współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

3.    Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
Załącznik nr 1 –  Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 2 –  Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 –  Projekt graficzny stojaka  

 
4.    Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr  1 

do niniejszej Umowy. 
 
 

§ 3 
Termin oraz warunki realizacji umowy 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do …………. dni od dnia zawarcia umowy, 

wliczając w to: wykonanie i dostawę wszystkich 16 stojaków (w tym „prototypowego stojaka”). 
 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
„PROTOTYPOWEGO STOJAKA” wg projektu Zamawiającego (stanowiącego załącznik nr 3 
Umowy) i dostarczenia go na adres siedziby Zamawiającego, tj. Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań (piętro 9) – celem akceptacji wykonanego prototypu. 
Dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego prototypu stojaka, Wykonawca może 
przystąpić do wykonania zamówienia. 
 

3. Wszystkie przekazywane przez Wykonawcę stojaki winny być już złożone. 
 

4. Każdy pojedynczy stojak należy dostarczyć do 16 różnych odbiorców wymienionych w punkcie 
III Opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego. 
 

5. Wszystkie stojaki prezentacyjne na foldery i ulotki w liczbie 16 szt., winny być wykonane zgodnie 
z załączonym projektem, stanowiącym załącznik nr 3 Umowy, tj. m.in. winny spełniać 
następujący opis techniczny: 
� stojak na wydawnictwa w formacie A4 
� 3 poziomy 
� na każdym poziomie półka z miejscem na dwa wydawnictwa, ulotki formatu A4  
� każda półka z klapką z plexi, na zawiasach – zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem 
� rozmiar stojaka(wys. x szer.) =  ok.140x50x40cm 
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� konstrukcja ramy: stal/metal/plexi, 
� ciężar: ok 13 kg 
� miejsce na umieszczenie logotypów  w górnej części stojaka 
� miejsce na umieszczenie adresu www nad najwyższą półką 
� stojak na kółkach 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z polskimi normami, 

ogólnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą 
starannością. 
 

7. Odbiór dostawy 16 stojaków na miejsce ww. lokalizacji odbędzie się na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

8. W przypadku  wadliwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca na swój własny koszt, 
będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt określonych przez 
Zamawiającego. 
 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła za pomocą własnych narzędzi, z własnego 
materiału oraz do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem i na własne ryzyko. 
    

10. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowią: 
a) załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe 
b) załącznik nr 3 Projekt graficzny stojaka 

 
11. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na materiały oraz robociznę w dniu bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 

 
§ 4 

   Wynagrodzenie 
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą                    

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto w wysokości …………….zł                       
( słownie zł………………), w tym netto …………………zł ( słownie zł:……………………….)                   
plus należyty podatek VAT w wysokości ……………..zł ( słownie zł:……………………….). 
 

2. Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania 16 stojaków i dostawy pojedynczego stojaka na 
foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski na adres poniższych marin i przystani, tj.: 

 
1. Powiat Pilski,  Gmina Ujście, Ujście, Przystań Binduga "Keja 105": 

Adres dostawy: PPHU TOP Piotr Repczyński, 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 80  
(proszę o wcześniejsze avizo przed dostawą: Piotr Repczyński tel. 604-468-996)            

 
2. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, Miasto Czarnków,  Marina Czarnków 

Adres dostawy: Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków 
 

3. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, Gmina Drawsko ,Przystań „YNDZEL” w Drawsku 
Adres dostawy: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, 64-733 Drawsko 

 
4. Powiat Międzychodzki, Gmina Międzychód, Nowa Przystań w Starym Porcie w 

Międzychodzie 
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Adres dostawy: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego  2, 
64-400 Międzychód  

 
5. Powiat Szamotulski, Gmina Obrzycko, Przystań kajakowa w Zielonejgórze 

Adres dostawy: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko 
 

6. Powiat Poznański, Gmina Czerwonak, Przystań Akwen Marina w Czerwonaku 
Adres dostawy: PŁYWALNIA, ul. Piłsudskiego3, 62-028 Koziegłowy 

 
7. Powiat Średzki, Gmina Zaniemyśl, Przystań Jaszkowo na terenie Centrum Hipiki 

Adres dostawy: Centrum Hipiki Antoni Chłapowski, Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica 
 

8. Powiat Śremski, Gmina Śrem, Marina w Śremie 
Adres dostawy: Stowarzyszenie Wodniacy Śrem, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem  

 
9. Powiat Średzki, Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Marina „Pod Czarnym Bocianem” w 

Nowym Mieście pod Wartą 
Adres dostawy: Marina „Pod Czarnym Bocianem, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto 
nad Wartą 

 
10. Powiat Wrzesiński, Gmina Pyzdry, Przystań Pyzdry 

Adres dostawy: Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 
 

11. Powiat Słupecki, Gmina Lądek, Marina Ląd w Lądzie 
Adres dostawy: Marina Ląd  z siedzibą w Lądzie,  62-405 Ląd 137 
(proszę o wcześniejsze avizo przed dostawą: Mirosław Słowiński tel. 532-361-258) 

 
12. Powiat Konińskim, Miasto Konin, Przystań Konin Bulwary Nadwarciańskie 

Adres dostawy: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 
 

13. Powiat Koniński, Gmina Ślesin, Przystań Klubu Żeglarskiego ZE PAK, Kopalni Węgla 
Brunatnego „Konin” 
Adres dostawy: Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A., 62-506 
Konin, ul. Ślesińska 42 
(proszę o wcześniejsze avizo przed dostawą: Henryk Kowalski tel. 600-231-539) 
 

14. Powiat Koniński, Gmina Ślesin, Przystań Wodna w Ślesinie 
Adres dostawy: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin 
(proszę o wcześniejsze avizo przed dostawą: Artur Banasiak tel. 661-011-063) 
 

15. Przystań Chorzępowo 
Adres dostawy: Pan Grzegorz Borowski, „Przystań Chorzępowo”, Chorzępowo 79, 64-
410 Sieraków Wlkp. 
 

16. Przystań „U Agnieszki i Macieja” 
Adres dostawy: Pan Maciej Szopiński, Stobnica 16, 64-604 Kiszewo 

 
3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy płatna będzie w wysokości 100% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1  
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4. Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi 
niezwłocznie po zrealizowaniu całego zadania. 
 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisanie przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.   
 

6. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi po przyjęciu bez zastrzeżeń 
protokołu zdawczo-odbiorczego zadania przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
7. Strony oświadczają, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest płatnikiem podatku VAT                  

o numerze identyfikacyjnym NIP 778 – 14 – 13- 656,  a Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT 
o numerze identyfikacyjnym NIP………………………………… 

 
 

§ 5 
Warunki współpracy 

1. Wykonawca gwarantuje, że Towar dostarczony w ramach niniejszej umowy spełnia założone 
parametry techniczne i jakościowe określone w ofercie oraz że  znajduje się one w stanie 
nieuszkodzonym. 
 

2. Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia stojaków do miejsc określonych § 4 ust. 2. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezbędnej współpracy z Zamawiającym w celu realizacji                   
niniejszej umowy. 
 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
Towarów. 

 
5. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towarów z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 
 

6. Zamawiający może w każdym czasie, dopóki dzieło nie zostało zakończone, odstąpić od 
Umowy, na mocy jednostronnego oświadczenia, za zapłatą odpowiedniego wynagrodzenia. 

 
7. Ponadto Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, na mocy jednostronnego 

oświadczenia, w przypadku gdy: 
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

b) Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

c) Dzieło ma wady istotne, które nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim. 

 
W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i c), Zamawiający – zamiast odstępować od Umowy – 
może powierzyć dokończenie (lub poprawienie) dzieła osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
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8. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na mocy jednostronnego oświadczenia, 
w przypadku gdy ze względu na brak współdziałania ze strony Zamawiającego nie jest możliwe 
wykonanie dzieła.  
 

9. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 
 
 

§ 6 
Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na materiały oraz robociznę w dniu bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 

2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do 
7 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

 
3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie 

wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego 
terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

 
5. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może : 

5.1 jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
a) Żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej 
wartości - użytkowej estetycznej i technicznej, 
 

5.2 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) W przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej estetycznej i technicznej, 
 

b) W przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem: 
- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 

od Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia. 
 

6. Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i 
koszt Wykonawcy. 

 
7. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 
 

8. Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia 
naprawy. 

 
9. Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. 

Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność 
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Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania 
jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego 
odbioru są wiążące dla Wykonawcy. 
 

10. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 
 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną             
w wysokości 0,2% wartości netto umowy, za każdy dzień opóźnienia. Taka sama kara umowna 
będzie obowiązywała w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy wolnego od 
wad.   
 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co 
najmniej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując 
roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do 
dnia odstąpienia od umowy.     
 

3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy (nie dotrzymania warunków serwisu 
oraz gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki. 

 
3. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 
 
 
 

§ 8 
Zasady komunikacji i przepływu informacji 

1. Strony umowy zobowiązują się do współdziałania, mającego na celu należyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 
 

2. Osoby wyznaczone do współdziałania w ramach realizacji umowy: 
      - ze strony Zamawiającego: …………………….  
      - ze strony Wykonawcy: ……………………….. 

 
3. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 2, może 

nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez konieczności zmiany 
umowy. 
 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu 
umowy innym osobom. 

 
5. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

 
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 9 
Rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnego sporu z tytułu realizacji niniejszej umowy 

będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  
 

 
§ 10 

Warunki zmiany umowy oraz postanowienia końcowe 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na 

piśmie, pod warunkiem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w 
sytuacjach/warunkach określonych poniżej. 
 

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją 
przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT) 
 

b) Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji gdy 
towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego Wykonawcy nie mogą być 
użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji lub na 
przykład wycofania z rynku. 
 

c) Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o 
tylko i wyłącznie z powodu działania siły wyższej, w szczególności wystąpienia 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Warunki te, jako podstawa 
żądania Wykonawcy, winny występować nie przerwanie co najmniej powyżej 4 dni. 
Termin wykonania umowy może zostać przedłużony, w takiej sytuacji, o czas trwania 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych.    
 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze umowy 
otrzyma Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
 

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
Załączniki do Umowy: 
 



 

 

 

Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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Załącznik nr 1 –  Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 2 –  Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 –  Projekt graficzny stojaka. 


