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Umowa  DRG - …/2021 
na realizację tablic na potrzeby Certyfikacji Marka Wielkopolski 

 
 
zawarta w Poznaniu w …………….…..………. 2021 r. pomiędzy: 
 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, posiadającym numer        
NIP:778-13-46-888, REGON: 631257816 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Panią Beatę Joannę Łozińską – Dyrektora Departamentu Gospodarki, 
a 
………………... z siedzibą w …………………, ul. ……………….., …………….. wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………., REGON: ……………, 

NIP: …………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  
- …………………………  

lub  
……………….…., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………...…… z siedzibą 
w ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON: …………………., NIP: ………………  
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”  
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Zamawiający przyznaje Certyfikat Marka Wielkopolska wielkopolskim przedsiębiorcom w ramach 
regionalnego systemu certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług pochodzących z Wielkopolski. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie 6 sztuk tablic według projektu Zamawiającego na potrzeby 
Certyfikatu Marka Wielkopolska, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 
Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna 
Wielkopolska”, zwanych dalej przedmiotem Umowy. 

2. Opis Przedmiotu Umowy określa treść zapytania ofertowego oraz Oferta, stanowiące 
odpowiednio Załącznik  nr 1 i nr 2 do Umowy.  

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu w nieprzekraczalnym 
terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponuje 
potencjałem technicznym właściwym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie potrzebne informacje i materiały 
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……. 
PLN netto wraz z podatkiem VAT w wysokości ……. PLN, łącznie …… PLN brutto (słownie: 
………… złotych 10/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
Przedmiotu Umowy. 
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3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy prowadzony przez ……, nr ………………………..w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4. 

4. Faktura VAT będzie zawierała następujące dane Zamawiającego: 
   Województwo Wielkopolskie  
   z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
   NIP 778-13-46-888 
5. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest:  
     Województwo Wielkopolskie  

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Gospodarki, Kancelaria Główna 

   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
6.   Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. W dniu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu zostanie sporządzony Protokół 

Odbioru Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego. 
2.  Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

a) dzień i miejsce odbioru Przedmiotu Umowy, 
b) oświadczenie o braku, albo o istnieniu wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, 
c) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez 
Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do 
sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 
informacji na temat etapu realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 
które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część Przedmiotu Umowy nie zostanie wykonana 
w zakresie określonym w Umowie lub w terminie określonym w § 2 ust. 3, niezwłocznie pisemnie 
powiadomi Zamawiającego o ww. okolicznościach wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas 
opóźnienia. 

4. Przedłożona propozycja wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3, musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu od dnia podpisania Umowy przysługuje prawo wniesienia uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących sposobu i jakości realizacji Umowy. 

6. Wykonawca obowiązany jest stosować się do uwag, sugestii, poleceń i zastrzeżeń Zamawiającego 
zgłaszanych przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy. 

7. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do jednoznacznych uwag, sugestii, poleceń i zastrzeżeń 
Zamawiającego odnoszących się do Przedmiotu Umowy, będzie uważane zawsze za co najmniej 
nieprawidłowe wykonanie Umowy.  
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§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

2.  Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 
15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 3.  

3. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty upływu 
okresu opóźnienia i może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości, o jakiej mowa 
w ust.1.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej wystawionej 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.   

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 7 

1. Koordynatorem Zamawiającego uprawnionym do dokonywania wszelkich czynności ze strony  
Zamawiającego związanych z realizacją Umowy jest: Pani Aneta Kubik, tel.: 61 626 62 51, e-mail: 
aneta.kubik@umww.pl. 

2. Koordynatorem Wykonawcy uprawnionym do dokonywania wszelkich czynności związanych      

z realizacją Umowy jest: …………….., tel.: …………….., e-mail: ……………... 
3. Koordynator, o którym mowa w ust. 1, reprezentuje Stronę przy realizacji Umowy, nie jest jednak 

uprawniony do rozwiązania Umowy lub jej zmiany. 
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez mailowe powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 
 

§ 8 
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
3. 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 

Umowy. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Zamawiającego         

i jednym dla Wykonawcy. 
 

 
Załączniki do Umowy:  Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe, 

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 
      ..............................................      .................................................... 
 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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