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Załącznik nr 7 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w dniu ………………………………… 2019 roku w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej 14, 

NIP: 526-287-36-02, REGON: 140217142, reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy, zwanej dalej 

„Umową”, przez: 

Pana Dariusza Rogowskiego – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………, 
zgodnie z aktualnym wydrukiem ze strony internetowej CEIDG/KRS, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” a każda z nich z osobna również „Stroną”, 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku 

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

dalej zwanej „ustawą Pzp”, została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia, zwanego dalej „zamówieniem”, polegającego na 

dostarczeniu przez Wykonawcę dla Zamawiającego materiałów promocyjnych, zwanych dalej „materiałami 

promocyjnymi”, których specyfikacja została zawarta w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, przeniesieniu własności tych materiałów  

na Zamawiającego oraz przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym 

w § 6. Zgodnie z procedurą i w zakresie określonym w SOPZ, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru 

materiałów promocyjnych, które mają zostać mu dostarczone, prawo do ustalenia kwestii dotyczących wyglądu  

i wykończenia tych materiałów, prawo do wskazania sposobu ich pakowania i znakowania opakowań 

zbiorczych oraz wskazania konkretnego miejsca dostarczenia na terenie siedziby Zamawiającego. 

2. Realizacja umowy obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakresy rzeczowe 

i ilościowe składające się na zamówienie podstawowe oraz prawo opcji zostały wskazane Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, oraz w Ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy . 

3. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa materiałów promocyjnych w ramach skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji nie będzie wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. 

4. Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego zobowiązuje się dostarczyć materiały promocyjne do 

siedziby Zamawiającego w ciągu 21 dni od określenia przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą określoną 

w SOPZ, szczegółowych kwestii dotyczących rodzaju materiałów promocyjnych, które mają być objęte 

dostawą i akceptacji ich wizualizacji (projektów znakowania). Materiały promocyjne w ramach zamówienia 

podstawowego zostaną dostarczone Zamawiającemu w jednej dostawie, w opisanych wyraźnie opakowaniach 
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zbiorczych. Opis powinien zawierać informację o liczbie i rodzaju (nazwa i nr pozycji z SOPZ), znajdujących 

się w opakowaniu materiałów. 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie dostarczenia materiałów promocyjnych  

w ramach zamówienia podstawowego co najmniej dwa dni robocze przed terminem dostawy. Dostawa musi 

zostać dokonana w dniu roboczym, pomiędzy godziną 8:30 a 15:00. 

6. W dniu uzgodnienia terminu dostawy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym miejscu lub 

maksymalnie dwóch miejscach na terenie siedziby Ministerstwa [wskazanie budynku (Senatorska 12 lub 

Senatorska 14), piętra i miejsca na piętrze (np. pokoju)], do których mają zostać dostarczone materiały 

promocyjne w ramach zamówienia podstawowego.  

7. W przypadku niewykonania dostawy w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z ust. 4-6, Zamawiający 

natychmiast poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego 

dostarczenia materiałów promocyjnych tego samego dnia.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania poszczególnych elementów dostawy w ramach zamówienia 

podstawowego w częściach, z zastrzeżeniem, że dostarczenie wszystkich elementów dostawy musi zakończyć 

się w terminie wskazanym w ust. 4. Do poszczególnych części dostawy stosuje się odpowiednio zasady 

określone w ust. 3 oraz ust. 5-7. 

9. W przypadku niewykonania dostawy w ramach zamówienia podstawowego we wskazanym w ust. 4 terminie 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (lub jej pozostałej do wykonania części) albo do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 3. 

10. Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w ust. 2, do 30 listopada 2019 r., 

przesyłając Wykonawcy pisemne zgłoszenie, wskazujące liczbę oraz rodzaj materiałów promocyjnych, które 

Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo dostarczyć Zamawiającemu. Dostarczenie materiałów 

promocyjnych w ramach realizacji prawa opcji powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Do zamówienia objętego prawem opcji stosuje 

się odpowiednio postanowienia ust. 4-9. 

11. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający  

z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem 

Zamawiającego.  

 

§ 2 

1. Strony uzgadniają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie umowy nie może przekroczyć 

…………………… zł netto, co daje łączną kwotę brutto ……………………… zł (słownie: 

……………………………………………………….. złote …./100 brutto), na które składa się: 

1) wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego w wysokości: ……………………. zł brutto 

(słownie: ………………………………………… złotych .../100); 

2) wynagrodzenie za realizację zamówienia objętego prawem opcji, które nie może przekroczyć: 

………………………. zł (słownie: ………………………………..złote 00/100), przy czym ostateczna 

wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia objętego prawem opcji zostanie ustalona w oparciu o 

rodzaj materiałów promocyjnych objętych tym zamówieniem oraz cenę jednostkową tych materiałów, 

wskazaną w formularzu cenowym stanowiącym element załącznika nr 3 do Umowy. 
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2. Zapłata wynagrodzenia za realizację zamówienia podstawowego zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia 

jej doręczenia Zamawiającemu. Należność za dostawę zostanie ustalona na podstawie materiałów 

promocyjnych dostarczonych i odebranych w ramach dostawy oraz ich cen jednostkowych wskazanych w 

Ofercie Wykonawcy. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2, jest protokół sporządzony i podpisany przez 

Strony zgodnie z § 4, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Na fakturze VAT Wykonawca wskaże 

numer Umowy oraz zamieści wzmiankę, że dotyczy zamówienia podstawowego. 

4. Fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, należy doręczyć Zamawiającemu na adres: Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, Biuro Ministra, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: 

faktury@msit.gov.pl. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wystawi za realizację zamówienia 

objętego tym prawem odrębną fakturę, do której postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, przy czym na 

fakturze Wykonawca oprócz numeru Umowy zamieści wzmiankę, że dotyczy ona zamówienia objętego 

prawem opcji. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

8. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy 

w związku z realizacją Umowy, w szczególności należności związane z przeniesieniem, zgodnie z § 6, 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się działać według poleceń, instrukcji lub rekomendacji otrzymanych  

od Zamawiającego, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie będą sprzeczne z prawem lub  

specjalistyczną wiedzą dotyczącą zagadnień mających wpływ na wykonanie Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat 

postępu w wykonywaniu Umowy. 

 

§ 4 

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania dostawy w ramach zamówienia podstawowego zostanie 

sporządzony protokół odbioru, zwany dalej „protokołem”, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji dostawy, w tym  

o kompletności dostawy; o braku albo o istnieniu wad w dostarczonych materiałach promocyjnych, mając 

na uwadze sposób wykonania Umowy i jakość materiałów promocyjnych określoną w załącznikach nr 2 i 

3 do Umowy; a także o tym, czy dostawa została zrealizowana prawidłowo i w terminie zgodnym z 

Umową. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie 

dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu: 
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1) usunięcia stwierdzonych protokołem wad materiałów promocyjnych, lub 

2) dostarczenia materiałów promocyjnych bez wad lub dostarczenia brakujących materiałów promocyjnych, 

których Wykonawca wcześniej nie dostarczył Zamawiającemu. 

4. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 3, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy lub od jej pozostałej do wykonania części albo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

określonej w § 7 ust. 4. Przez bezskuteczny upływ terminu rozumie się zarówno nieusunięcie stwierdzonych 

protokołem wad materiałów produkcyjnych, jak i dostarczenie materiałów promocyjnych wadliwych lub w 

liczbie mniejszej niż liczba, jaką Wykonawca powinien był dostarczyć mając na uwadze treść zastrzeżeń do 

protokołu odbioru.  

5. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu 

w terminie określonym w ust. 1, dostawę w ramach zamówienia podstawowego poczytuje się za wykonaną  

w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT, o której mowa w § 2 ust. 2. § 2 ust. 3 zdanie 

pierwsze nie stosuje się. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia nie będzie on zobowiązany do 

uiszczenia wynagrodzenia za materiały promocyjne, które Wykonawca już przygotował, ale których 

Zamawiający jeszcze nie odebrał zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Strony, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

realizacji przez Wykonawcę zamówienia objętego prawem opcji, sporządzą i podpiszą protokół, do którego 

postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, 

że  Umowa nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, w szczególności ze względu na 

okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim 

niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. 

 

§ 6 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych  

w ust. 3 do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, zwanych dalej „utworami”, w szczególności do: 

1) plików graficznych, o których mowa w SOPZ, zawierających wizualizację materiałów promocyjnych  

– z chwilą akceptacji tych plików przez Zamawiającego; 

2) tych materiałów promocyjnych, które ze względu na swój charakter można będzie uznać za utwór 

w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego – z chwilą podpisania protokołu odbioru dotyczącego 

dostawy, w której dostarczono materiał promocyjny stanowiący utwór. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów a także ich rozpowszechnianie, w całości lub części (w 

tym poszczególnych elementów składających się na utwór) w wersji papierowej, elektronicznej lub zapisu 

magnetycznego, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia; 

2) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu w całości lub  

w części (w tym poszczególnych elementów składających się na utwór) w taki sposób, aby każdy mógł 
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mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach 

informatycznych, w tym zwłaszcza w Internecie, w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, w tym 

w szczególności pod adresami domenowymi Zamawiającego; 

3) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 

papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym charakterze; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu; 

5) wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym 

systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych 

lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach 

komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów na 

warunkach i polach eksploatacji określonych w ust. 2 i 3 oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do 

udzielania, na tych warunkach i polach eksploatacji, zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań 

utworów (prawo zależne). 

5. Przenoszone na Zamawiającego prawa autorskie nie mogą być obciążone prawami osób trzecich ani nie mogą 

naruszać praw tych osób. 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie przez 

Zamawiającego, jego następców prawnych lub osoby z nim współpracujące z utworów narusza prawa własności 

intelektualnej przysługujące tym osobom trzecim, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, 

a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 

wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu jego 

następcy prawnemu lub osoby z nim współpracującej powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, 

w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych lub osób z nim 

współpracujących. 

 

§ 7 

1. W razie niewykonania Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w wysokości 30% wynagrodzenia. 

2. W razie odstąpienia od Umowy w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia.  

3. W razie niedostarczenia przez materiałów promocyjnych w terminie zgodnym z Umową i nieskorzystania przez 

Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy w całości lub części, Zamawiający będzie uprawniony do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego na podstawie § 4 ust. 3 i nieskorzystania przez 

Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy w całości, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności 

wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 3. 
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5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone  

na jego rzecz kary umowne. 

6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci  

z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający upoważnia do merytorycznej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy:  

 Mateusz Łach – tel.: 22/2443152, e mail:  mateusz.lach@msit.gov.pl, 

 Michał Szymańczyk – tel.: 22/2443112, e-mail: michal.szymanczyk@msit.gov.pl  

2. Wykonawca upoważnia do merytorycznej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy:  

……………………….., nr tel. (….) …………………………….., e-mail: ………………………………..  

3. Zmiana osób lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 10 ust. 3. 

4. Zgłoszenie nieprawidłowości w realizacji Umowy dokonywane będzie przez Zamawiającego za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę. W drobnych, bieżących sprawach związanych  

z wykonaniem Umowy Strony dopuszczają również komunikację telefoniczną. 

5. Każda z osób wymienionych w ust. 1 i 2 jest uprawniona do podpisania w imieniu Strony protokołu. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia 

stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z jej warunkami lub w inny sposób rażąco  

zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;  

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 

jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 

od dnia zaistnienia przedmiotowej okoliczności; 

3) Wykonawca będący osobą prawną podjął działania zmierzające do zakończenia swojego bytu prawnego,  

w szczególności rozpoczął proces likwidacji, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia przedmiotowej okoliczności; 

4) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali. 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej pozostałej do 

wykonania części powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać  

uzasadnienie. 

 

 

 

mailto:mateusz.lach@msit.gov.pl
mailto:michal.szymanczyk@msit.gov.pl
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§ 10 

1. Zmiany Umowy są dopuszczalne w sytuacjach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących 

zmian w Umowie: 

1) zmiana poszczególnych materiałów promocyjnych na inne niż określone w SOPZ lub Ofercie 

Wykonawcy, pod warunkiem, że produkty zastępcze spełniają minimalne wymogi określone w SIWZ a 

ich zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana musi być 

spowodowana: 

a) zakończeniem przez podmiot trzeci produkcji tych materiałów promocyjnych lub wycofaniem ich z 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo  

b) pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż te materiały promocyjne; 

2) zmianę terminu realizacji dostaw ze względu na zmianę materiałów promocyjnych w sytuacji opisanej 

w pkt 1; 

3) zmianę wskazanych w § 1 ust. 10 terminów związanych z wykonaniem przez Zamawiającego prawa opcji 

oraz zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji; 

4) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje Umowę, po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana Umowy dokonana na podstawie ust. 2 nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Ilekroć w Umowie użyto terminu „dzień roboczy” należy przez to rozumieć wszystkie dni oprócz dni ustawowo 

wolnych od pracy i soboty. 

6. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Spory wynikłe na tle stosowania Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy. 

9. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1: wydruk ze strony internetowej CEIDG/KRS; 

2) załącznik nr 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);  

3) załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy wraz z poprawieniem omyłek rachunkowych; 

4) załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru. 

 

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 

 

        …………………………………..     ………………………………… 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

  

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów promocyjnych z logo lub/i napisem Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, MSiT oraz Polskie Marki Turystyczne. 

 

Data: …………………………… 

Numer Umowy: UMOWA ……………………. zawarta w dniu ……………….. roku 

 Numer dostawy: ………….. 

 Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………  

NIP: …………………., REGON: …………………… 

 

I. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach ww. Umowy. 

Przedmiot dostawy jest zgodny/niezgodny z przedmiotową Umową. 

Lp. Nazwa artykułu 
Cena 

jednostkowa 
Ilość 

Wartość 

brutto 

1 

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

II. Kompletność dostawy*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

III. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………………. 

IV. Uwagi: ……………………………………… 

 

 
__________________________   ___________________________ 

[Imię i Nazwisko      [Imię i Nazwisko  

osoby upoważnionej     osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego]   do podpisu w imieniu Wykonawcy] 

 

___________________________   ___________________________ 

/data/     /data/ 

 

* - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z umową 

 
 


