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Umowa nr ……………………….. 

 

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

 

Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska 

Polskiego 121, 91-726 Łódź, NIP  724-00-05-348, REGON  000275790 

reprezentowaną przez:  

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

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",  

a  

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

o następującej treści: 

 
§ 1 

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na 
potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zwanego 
dalej postępowaniem i złożonej oferty z dnia ………………….. zawarta została umowa o 
następującej treści: 
 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi druku na fartuchach (materiał 

powierzony) na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 
Łodzi, zwanej dalej także „drukiem”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się również do odbioru fartuchów od 
Zamawiającego oraz do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego: 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Koszty tych 
czynności ponosi Wykonawca.  

3. Umowa zawarta jest na czas określony tj na czas prac objętych niniejszym 
zamówieniem przy czym odbiór fartuchów od Zamawiającego, druk i dostawa będzie 
zrealizowana w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy 
projektu do druku w formie elektronicznej. Projekt będzie przekazany na adres e-
mail: ……………………. 

4. Dostawa gotowych fartuchów odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Druk wykonany będzie zgodnie z projektem Zamawiającego.  
6. Wykonawca oświadcza, że w celu wykonania przedmiotu zamówienia posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie, 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą 
starannością, wymaganą przy pracach tego rodzaju. 

 
§ 2 

1. Wykonawca, przed ostatecznym drukiem przedstawi Zamawiającemu w 
siedzibie Zamawiającego prototyp – gotowy fartuch z nadrukiem do 
akceptacji Zamawiającego, będący podstawą odwzorowania kolorów finalnego 
wydruku.  
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2. Do czasu wykonania usługi wliczony jest czas potrzebny Wykonawcy  
na odebranie fartuchów od Zamawiającego, wykonanie druku w tym czas 
niezbędny na wykonanie i dostawę do Zamawiającego prototypu, czas na ich 
akceptację przez Zamawiającego oraz czas potrzebny do doręczenia wykonanego 
zamówienia Zamawiającemu w jego siedzibie.  

3. Zamawiający zastrzega, że wszelkie prawa autorskie do projektu, który zostanie 
przekazany Wykonawcy przysługują wyłącznie autorowi projektu i nie przechodzą 
na Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są: 
a) po stronie Zamawiającego: ………………………………….. 
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 
udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 
wynikających z niniejszej Umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 mogą upoważnić na piśmie inne osoby do wykonywania 
powierzonych im czynności. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zapewniając najwyższą jakość druku  
 

 
§ 5 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym 
bez zastrzeżeń  podpisanym przez osoby upoważnione. 

2. Z chwilą wydania gotowego druku przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary 
związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
rzeczy. 
 

§ 6 
1. Za wykonane zamówienie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w ofercie z dnia …………………….. 
2. Wynagrodzenie ogółem wynosi kwotę brutto …………………….. zł. (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………..). 
3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na podstawie 

faktury VAT po protokolarnym odbiorze, na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez osoby upoważnione ze 
strony Zamawiającego i Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń. 

5. Cena za wykonanie zlecenia uwzględnia podatek VAT oraz wszelkie koszty, wydatki i 
obciążenia przewidywane i nieprzewidywalne, jakie Wykonawca musi ponieść w celu 
jego wykonania. 

 
§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i starannego, zgodnego z zasadami sztuki 
drukarskiej, wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 8 
1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od kwoty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku zwłoki w usunięciu braków lub wad stwierdzonych przy odbiorze 
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od kwoty wynagrodzenia 
określonego § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 
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3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wykonawcy 
wynagrodzenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o 
wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Umowy. 

6. Wykonawca w wyniku uszkodzenia fartuchów lub błędnego ich zadrukowania zwraca w 
całości należność za wadliwy towar. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
karę umowną. 

8. Za powierzone innemu podmiotowi czynności Wykonawca odpowiada na zasadzie 
ryzyka, co oznacza, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując iż 
dołożył należytej staranności przy wyborze tego podmiotu lub, że podmiot ten 
zawodowo trudni się realizacją zadań powierzonych mu przez Wykonawcę. 
 
 

§ 9 
Zamawiający może odstąpić od umowy, bez dalszych pism i wezwań z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku zwłoki powstałej po stronie 
wykonawcy w terminie realizacji przedmiotu zamówienia dłuższego niż 3 dni. 
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają 

rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z niniejszej umowy w 

szczególności dokonanie cesji wierzytelności, wymaga dla swej ważności zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
 

§ 11 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 

1 egz. dla Wykonawcy. 
 

Zał. 

- opis przedmiotu zamówienia, 
- formularz oferty Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 
 
 

 
 
 
 

 


