
UMOWA  Nr       / DZ    /2022 
 

zawarta w dniu……….……..……….2022 roku w Szczecinie  

 

 pomiędzy: 

 Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. A. 

Struga 10, 70 – 784 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112852, 

posiadającą NIP 955-19-43-920, REGON 811906840, o kapitale zakładowym 71.588.000,00 

PLN w całości wpłaconym,  

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu - Włodzimierza Sołtysiaka,  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

 

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

 

reprezentowana przez …………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§1 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa 

Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. druków  i kalendarzy w ilości i formacie zgodnym z 

wykazem „Druki z drukarni na rok 2023”  stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.  

§2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę poligraficzną 

o której mowa w § 1 Umowy, zgodnie z ofertą z dnia ………. roku. Oferta Wykonawcy 

zawarta jest w  Załączniku  nr 2  do umowy i stanowi integralna część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć wykonany przedmiot zamówienia 

zgodnie z  ustalonym harmonogramem, tj; 

a) druki – w terminie do 29.12.2022 roku 

b) kalendarze – w terminie do 23.11.2022 roku 

3. Wykonawca dostarczy wykonane druki własnym transportem i na własny koszt 

do siedziby Zamawiającego 

4. Zamawiający przekaże oryginały wzorów druków na wezwanie Wykonawcy, nie później 

niż  na 14 dni przed terminem realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny i pokrywa wszelkie koszty powstałe w związku 

ze zmianą parametrów technicznych i jakościowych  druków określonych w umowie.  

6. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą i odpowiedzialną 

za realizację umowy jest : Daria Kaczmarzyk .Tel: 91 46 68 205. 

7. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do współpracy  ze Zamawiającym i odpowiedzialną 

za realizację  umowy: …………………………..............................Tel: ……………….. 

8. Wykonawca odpowiada za zgodność z prawem wszystkich działań podejmowanych przez 

niego w ramach niniejszej umowy. 

 

 §3 

 



1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala się w kwocie  

…………… złote brutto (słownie: ………………………………………………….). 

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie Faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę  

po zrealizowaniu dostaw  w terminach wskazanych w §2 ust.2. 

2. Zrealizowanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem przyjęcia dostawy, w którym 

zawarte zostaną ustalenia dotyczące rodzaju, ilości i zgodności zrealizowanej dostawy 

z warunkami umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy i jest niezmienne w czasie wykonywania umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w  terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy.  

5. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie dostarczonej faktury z adnotacją „mechanizm 

podzielonej płatności” na rachunek bankowy Wykonawcy: 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

zgłoszone jako rachunki podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej 

i ujawnione we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W przypadku wskazania 

do zapłaty rachunku spoza listy, lub braku możliwości wykonania płatności  

w mechanizmie podzielonej płatności (split payment) na rachunek Wykonawcy, 

Zamawiający do czasu wskazania rachunku właściwego, może wstrzymać się 

z dokonaniem zapłaty nie będąc  w opóźnieniu z zapłatą.  

 

§4 

 

1. W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad w wykonanym przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie w drodze wymiany na rzeczy wolne od wad, w ramach wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania określonego w ust.1, 

postanowienie §5 ust.1 stosuje się odpowiednio.   

 

§5 

 

1. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 

harmonogramu o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości 1%  wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu z harmonogramu.  

2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać 

potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące 

następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest 

zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

 



§6 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§7 

 

W przypadku sporów mogących się pojawić w związku z obowiązywaniem niniejszej 

umowy, strony będą dążyć do rozwiązania ich na drodze ugody. W przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w ww. sposób w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia pierwszego roszczenia, spory 

będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§8 

 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§9 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

Załącznik 1 – Wykaz druków  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Protokół przyjęcia dostawy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykonawca      Zamawiający 


