
DRG-IV-W.813.41.2022                                                          
UMOWA nr DRG - ………./2022 

na wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu zestawów edukacyjnych Horizon 
Educational  – Hydrocar i Horizon FCJJ-37 

 
zawarta w Poznaniu, ………………………….. 2022 r. pomiędzy: 

 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, REGON: 
631257816, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………….. 
a 
………………... z siedzibą ul. ……………….., …………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., NIP: …………………. zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  
 
- …………………………  
lub  
……………….…., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………… z siedzibą ……………, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ……………… zwanym dalej „Wykonawcą” 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Strony postanawiają, że na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 
dostarczeniu zestawów edukacyjnych Horizon Educational  – Hydrocar i Horizon FCJJ-37 
wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada środki i doświadczenie niezbędne do prawidłowej 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie przez Zamawiającego 
jednostronnym protokołem odbioru. 

 
§ 2 

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca dostarczy po dwie sztuki zestawów 
edukacyjnych: Horizon Hydrocar oraz Horizon FCJJ-37 wraz z instrukcją obsługi w języku 
polskim. 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane do 2 grudnia 2022 r. 
3. Data podana w §2, ust 2. jest ostatecznym termin doręczenia zestawów edukacyjnych do 

siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, Departamentu Gospodarki, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

 
§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   
w  łącznej wysokości ……….. zł brutto (słownie: 00/100), co stanowi  ………… netto oraz 
podatek VAT (23%) w wysokości …………. zł. 



2. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wypełnionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę jest pisemne potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy 
w zakresie i terminie wskazanym w Umowie przez podpisanie jednostronnego protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 
Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego:  

      Województwo Wielkopolskie  
      z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
      al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
      NIP: 778-13-46-888 

4. Faktura winna być doręczona Zamawiającemu na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Gospodarki 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  
bądź drogą elektroniczną na adres email: drg.sekretariat@umww.pl  

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/biernym podatnikiem podatku od towarów 
i usług. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

Umowy. 
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo 

pełnej informacji na temat etapu realizacji Umowy. 
 

§ 5 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

rozumianego jako jakiekolwiek odstępstwo Wykonawcy od sposobu wykonania 
Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub oświadczeniach Zamawiającego, 
złożonych przez niego podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić przewidziane w Umowie kary umowne  
w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.  
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo 
potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 6 
1. Ze strony Zamawiającego do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy 

upoważniony jest Pan Miłosz Stępień, telefon: 61 626 6289, e-mail: 
milosz.stepien@umww.pl  
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2. Ze strony Wykonawcy do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy 
upoważniony jest ………………………………, telefon: ……….., e-mail: …………………….  
 

§ 7 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Umowa ma pierwszeństwo przed ofertami bądź 

innymi oświadczeniami woli złożonymi przed zawarciem Umowy przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 
5. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego  

i jednym dla Wykonawcy. 
 

 
 
 
 
 
  ….....……………        ….....……………  
            ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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