
Wzór umowy 

UMOWA 

 

 

zawarta w dniu ………………  roku w Krakowie, pomiędzy: 

 

Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 

60, NIP 675-11-57-834, REGON: 351381295, NIP: 675-11-57-834, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000,00 zł, reprezentowaną 

przez: 

1. Wojciecha Przybylskiego – prezesa zarządu 

2. Łukasza Słoniowskiego – wiceprezesa zarządu 

zwanym dalej „ Zamawiającym” lub „ KPT” 

a 

………………………….…., z siedzibą w………………………………..., zarejestrowaną 

……………………….KRS ……………..……………….., reprezentowaną przez 

…………………………, zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

 

§ 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania,  przygotowania – produkcji i 

dostarczenia tablic informacyjnych na potrzeby KPT o poniższych parametrach: 

- format: A3 

- materiał: typu dibond 3mm 

- druk UV jednostronny (4x4) 

- bez otworów montażowych 

- ilość: ok.100 szt. przy czym: 50 szt. dostarczone do dn. 05.02.2020 r., oraz dodatkowo 

50 szt. zamawiane sukcesywnie w ciągu najbliższego roku, tj. do dnia 31.12.2020 r. 

łącznie: 100 szt.  

Przewidywana liczba tablic w okresie trwania umowy to około 100 szt. 

2. Termin realizacji pierwszej partii: 50- ciu szt.: do dnia 05.02.2020 r. po czym każdej 

kolejnej partii tablic: 14 dni od momentu dostarczenia materiałów od Zamawiającego. 

3. Minimalna liczba tablic, które zostaną wykonane w ramach jednego zamówienia to 3 

szt. 

4. Wykonawca dostarczy przygotowany przedmiot umowy do siedziby KPT, ul. Podole 60 

w Krakowie. 

5. Przedmiot umowy będzie wykonywany partiami minimum po min. 3 sztuki, na 

podstawie odrębnych zamówień Zamawiającego, które będzie złożone w formie 

dokumentowej – przez maila przez osobę, o której mowa w § 5 ust.3 umowy. 

 

§ 2.  

1. Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2020 roku. 



2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przez jej wypowiedzenie w 

trybie natychmiastowym w przypadku niewykonywania niniejszej umowy w całości lub w 

części lub w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy.  

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Wykonawcy do należytego wykonywania przedmiotu umowy, ze wskazaniem w jaki 

sposób Wykonawca narusza postanowienia umowne oraz ze wskazaniem terminu 

adekwatnego do usunięcia naruszeń, nie krótszego jednakże niż 14 dni. Dopiero po 

bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może złożyć oświadczenie o rozwianiu 

umowy. 

4. Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przez jej wypowiedzenie w 

trybie natychmiastowym w przypadku niewykonywania niniejszej przez Zamawiającego 

lub w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w 

szczególności w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 

zarówno w całości, jak i każdej z części.  

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Zamawiającego do zapłaty należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

Dopiero po bezskutecznym upływie terminu Wykonawca może złożyć oświadczenie o 

rozwianiu umowy. 

  

 

§ 3. 

1. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania Umowy przez Wykonawcę powinny być 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych, na każde żądanie Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w 

maksymalnej wysokości do kwoty ………. zł (słownie: ……………….. złotych 00/100) 

brutto, w tym za każdą sztukę wykonanej tablicy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości ……. zł (słownie: ……) brutto.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach po należytym wykonaniu poszczególnych partii 

stanowiących część przedmiotu umowy na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę. Płatność będzie dokonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu na rachunek bankowy w niej wskazany, pod warunkiem iż rachunek 

bankowy wykonawcy znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

prowadzonym przez Szefa Administracji Skarbowej. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście wykonaną cześć 

przedmiotu umowy.  

4. Na użytek niniejszej umowy za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 



 

 

§ 5.  

1. W wypadku wystąpienia w przedmiocie Umowy wad Zamawiający prześle Wykonawcy 

reklamację, a Wykonawca jest zobowiązany w ramach reklamacji usunąć wskazane wady 

w ciągu 3 dni i dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad.  

2. Reklamacja wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za reklamowany etap realizacji Umowy. 

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w ramach 

niniejszej Umowy jest: Barbara Wityńska-Słącz, mail: bwitynska@kpt.krakow.pl 

 

§ 6. 

1. W wypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnych części przedmiotu umowy lub 

nienależytego wykonania poszczególnych części umowy, wynikającej z winy Wykonawcy 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto  

z tytułu części przedmiotu umowy zrealizowanego ze zwłoką lub nienależycie 

wykonanego za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający może: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu z zachowaniem 

prawa do kary umownej, o której stanowi ust. 1 lub  

2) odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka przekroczy okres 14 dni, jednakże dopiero po 

bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 

umowy oraz żądać kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 20% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym stanowi § 4 ust.1 Umowy, 

przy czym odstąpienie może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia złożonego 

w terminie do 30 dni od daty wystąpienia okoliczności będącej podstawą 

odstąpienia, 

3) odstąpić od umowy jeśli Wykonawca pomimo zgłoszonych uwag w ramach 

reklamacji, o której mowa w § 5 ust.1. oraz w ciągu dodatkowego 7 dniowego 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy 

do należytego wykonywania umowy, nie usunie wskazanych w tym trybie wad,  

przy czym odstąpienie może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia złożonego 

w terminie do 30 dni od daty wystąpienia okoliczności będącej podstawą 

odstąpienia, w tym przypadku Zamawiający może żądać kary umownej 

w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym stanowi 

§ 4 ust.1 Umowy.  

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kary umownej z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

5. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość naliczonych kar umownych wyniesie 50% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym stanowi § 4 ust.1 Umowy.  



 

 

§ 7.  

Rozwiązanie niniejszej umowy lub wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 9.  

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 


