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UMOWA NA WYKONANIE BANERU TYPU ROLL- UP 

w ramach projektu systemowego 
pn. ”By Ŝyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi” 

 
zawarta w dniu …………………………………….. w Rozogach pomiędzy  
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi 
reprezentowanym przez: 
Kierownika - Panią Joannę Polańczuk 
zwanym dalej Zleceniodawcą 

a  

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

NIP: ……………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, strony oświadczają, co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie beneru typu roll-up według koncepcji zgodnej z 
następującymi parametrami: 
Ilo ść: 1 szt. 
Kaseta: wykonana z aluminium 
 z mechanizmem samozwijającym 

stabilna konstrukcja (odpowiednia waga gwarantująca stabilność systemu,  
 podpory boczne zwiększające stabilność 
 efektowny i estetyczny wygląd  
DrąŜek/maszt stalowy dzielony na 3 samodzielne części (moŜliwość podwyŜszenia wydruku 

graficznego – moŜliwość regulacji wysokości) 
 sztywne mocowanie górnej poprzeczki z grafiką do drąŜka 
 stabilne mocowanie masztu w kasecie 

Grafika:  montowana za pomocą listew aluminiowych – umoŜliwiających samodzielną 
wymianę grafiki (góra i dół) listwy z systemem mocowania grafiki bez taśmy 
klejącej 
 wydruk na papierze laminowanym, gramatura wydruku ok. 400 g.,  
 laminat odporny na zarysowania 
druk full kolor w rozdzielczości: 1440 dpi 

 duŜa odporność na ścieranie 
Format grafiki:  80 cm szerokość, 200 cm długość – widoczna część grafiki 

 
§ 2 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie wykonania roll-up w okresie do dnia 30 

lipca 2010 r. 
2. Zleceniobiorca oświadcza, iŜ posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla zrealizowania 

niniejszego zlecenia. 
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3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z naleŜytą starannością. 
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na własny koszt gotowy przedmiot 

zamówienia do siedziby Zleceniodawcy do dnia 30 lipca 2010 r.  
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot umowy na towar wolny od 

wad i dostarczyć go do siedziby Zleceniodawcy, w terminie do …………………. 2010 r. 
wraz z fakturą VAT. 

 
§ 3 

 
1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: 
a) kwota netto …………………………………….zł,  
b) kwota VAT …………………………………….zł. 
c) kwota brutto  …………………………………..zł , słownie ………………………………… 
 
2. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury 

wystawionej po realizacji na rachunek wykonawcy w 
…………………………………………………………..Nr konta 
………………………………………………………………………………………… 

 
§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie Umowy w 
formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% łącznej kwoty usługi 

przedstawionej w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20% łącznej kwoty usługi przedstawionej w  § 4 ust. 1  
3. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 
 

§ 6 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
 

§ 7 
1. Zmiana postanowień umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną 

na piśmie pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli 
przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 
§ 8 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, 
Zamawiającego i Księgowego projektu 

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

Zamawiający                                                      Wykonawca 
 
 
 
 


