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UMOWA NR BPS/CeNT/POIŚ/../15 

 
zawarta dnia … ………….. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim, z siedzibą w Warszawie, 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP 

525-001-12-66,  REGON: 000001258, 

reprezentowanym przez: Annę Dobrowolską, kierownika Biura Projektów Strukturalnych 

Uniwersytetu Warszawskiego, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………., z siedzibą w …………………, ul. ……………………………. 

NIP: …………………….., REGON: ……………………………….. 

Adres do korespondencji:  ………………………………. 

reprezentowanym przez: ………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu graficznego, druk oraz dostarczenie naklejek 

o parametrach określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia ostatecznego zatwierdzenia projektu graficznego przez Zamawiającego. 

3. Projekt graficzny zostanie dostarczony do Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia najpóźniej w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w terminie 7 dni 

kalendarzowych zatwierdzi projekt lub zgłosi uwagi. Po zgłoszeniu uwag Wykonawca w terminie 

3 dni kalendarzowych poprawi projekt i odeśle go do Zamawiającego. Zgłaszanie poprawek i ich 

nanoszenie prowadzi się aż do momentu ostatecznej akceptacji projektu graficznego przez 

Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Ostateczna akceptacja projektu graficznego zostanie potwierdzona w formie pisemnej i będzie 

skuteczna w momencie przesłania jej do Wykonawcy (e-mailem lub faksem). 

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Biura Projektów Strukturalnych, ul. I. 

Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa w dni robocze między godz. 9.00 a 15.00. 

5. Zamawiającego w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia oraz realizacji umowy reprezentuje 

Jakub Jung tel. (22) 55-41-012, e-mail: jjung@adm.uw.edu.pl. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji liczy się od 

daty podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy. 

2. W przypadku wystąpienia wady lub uszkodzenia powstałych w czasie poprawnego użytkowania 

dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. 

3. Czas realizacji naprawy/wymiany: do 14 dni kalendarzowych (liczony od daty zgłoszenia do 

Wykonawcy). 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w łącznej kwocie …… zł netto (słownie: ………… złotych) wraz z należnym 

podatkiem VAT w wysokości ………… zł (słownie: ………….. złotych, ../100), razem 

wynagrodzenie brutto ………… zł (słownie: ……………….. złotych, ../100). 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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3. Zapłata dokonana zostanie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

4. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego zlecenia przelewu w banku 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

 

§ 5 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana osoby, o której mowa w § 2 ust. 5 oraz takich danych jak: adres, NIP, REGON, itp. każdej 

ze Stron umowy, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany 

treści umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 

dokonane  z  powodu  zaistnienia  okoliczności  niemożliwych  do  przewidzenia  w  chwili 

zawarcia  umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn 

technicznych i organizacyjnych o obiektywnym charakterze, lecz nie więcej niż o 14 dni 

kalendarzowych.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
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