
Załącznik Nr2.  

WZÓR UMOWY 

NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIALÓW REKLMAOWYCH 

 

dotycząca zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 130 000,00 zł  – art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

/ Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późniejszymi zmianami,  na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę 

w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym: NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 

W POSTACI- BIDONÓW Z GRAWEREM, ZNAK SPRAWY: GOPZiPU/262/19/2021/ZK 

 

zawarta w dniu ……………… r. w  Gdańsku pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, w imieniu której 

występuje Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - jednostka budżetowa Gminy 

Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrzeszczańskiej 29, 80-409 Gdańsk, powołana Uchwałą 

Nr XVIII/451/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 roku, zwana dalej „GOPZiPU”, 

reprezentowane przez Dyrektora Marka Jankowskiego działającego na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Gdańska  

 

a 

 

………….. zwanym dalej „Wykonawcą „  

 

a 

 

GOPZIPU i Wykonawca zwani będą łącznie w dalszej części umowy Stronami. 

 

 

o następującej treści: 

 

§ 1.  

 

1. GOPZIPU zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zamówienia: 

dostarczenie do siedziby GOPIZPU przy ul. Wrzeszczańskiej 29, 80-409 w Gdańsku materiałów 

promocyjnych w postaci bidonów w celu wspierania zmian w zachowaniach zdrowotnych .  

Zamówienie w dalszej części umowy będzie zwane „przedmiotem umowy”.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany według następujących założeń:  

a) Wykonawca dostarczy 5 000 sztuk bidonów aluminiowych o pojemności 800 ml każdy; 

b) Bidony będą posiadać szczelne zamknięcie typu „leak proof”. 

c) Na bidonie dopuszcza się zastosowanie czterech kolorów w barwie wskazanej przez 

GOPZIPU (nie ma wymogu zachowania proporcji kolorów)  

d) Każda sztuka powinna zawierać – na jednym boku - wygrawerowane logo (rozmiar 50 mm 

x 30 mm) według projektu zaakceptowanego przez GOPZIPU.  

e) Bidony powinny być wolne BPA, ołowiu i toksyn oraz posiadać z atest, świadczący o tym, 

że zaproponowany model jest bezpieczny dla zdrowia. 

f) Bidony powinny  posiadać certyfikaty dopuszczające je do obrotu na terenie UE. 

g) Bidony winny zawierać instrukcję użytkowania produktu 

3. Uszczegółowienie przedmiotu umowy  w szczególności opis przedmiotu zamówienia, określa 

zapytanie ofertowe GOPZiPU oraz oferta wykonawcy - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy i będącę jej integralną częścią. 



§ 2. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 10 

grudnia 2021 r.   

2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi GOPZIPU 

koncepcję logo do wygrawerowania.  

3. W terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania koncepcji, GOPZIPU zobowiązany jest  

poinformować Wykonawcę, czy wnosi do nich uwagi. Jeżeli w zakładanym terminie GOPZIPU  

nie złoży stosowanego oświadczenia, przyjmuje się, że przyjął wizualizację bez zastrzeżeń. Uwagi  

do projektu logo zgłoszone przez GOPZIPU powinny być przez Wykonawcę usunięte w terminie 2 

dni od daty ich przekazania. Za datę akceptacji koncepcji przyjmuje się oświadczenie przesłane 

drogą e-mailową o przyjęciu koncepcji bez uwag i bez zastrzeżeń.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia przedmiotu umowy na własny koszt i swoje ryzyko  

do siedziby GOPZIPU przy ul. Wrzeszczańskiej 29, 80- 409 w Gdańsku. Doręczenie przedmiotu 

umowy potwierdzona zostanie protokołem odbiorczym podpisanym przez GOPZIPU, który 

potwierdzi zgodność doręczonych materiałów  z przedmiotem zamówienia. 

5. W przypadku zgłoszenia w protokole odbiorczym zastrzeżeń przez GOPZIPU, Wykonawca  

zobowiązany jest do usunięcia wad i braków poprzez wymianę przedmiotu umowy na wolny od  

wad, w terminie 3 dni roboczych.  

6. Za datę obioru przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

  

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za jakość i terminowość 

wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza że dysponuje wiedzą i odpowiednimi środkami technicznymi, 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej  przez Wykonawcę działalności.  

4. Wykonawca oświadcza, że bidony  wykonane i doręczone w ramach przedmiotu umowy nie są 

i nie będą obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich.  

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest zgodny z wszelkimi dotyczącymi go normami 

i przepisami prawa.   

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom bez 

uprzedniej zgody GOPZIPU wyrażonej na piśmie.  W przypadku wyrażenia zgody na powierzenie 

wykonania przedmiotu umowy innym podmiotów Wykonawca jest odpowiedzialny za ich 

działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne zarówno przed GOPZIPU jak 

i  osobom trzecim. 

 

§ 4.  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: …….. zł 

netto (słownie: ………….. 00/100), tj. ………….. zł brutto (z …. % VAT). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo – 

odbiorczego i na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę,  w terminie 

do 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby GOPIZPU, na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie GOPZIPU i z tytułu świadczonych usług będzie 



wystawiał faktury. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża 

zgodę, na potrącenie przez GOPZIPU, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej 

równowartość podatku VAT, w stosunku do której GOPZIPU utracił prawo do odliczenia, 

powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę  według następujących danych: 

 

Nabywca: Gmina Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. NIP 583 00 11 969 

Odbiorca: 
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień,  

ul. Wrzeszczańska 29, 80- 409 Gdańsk 
X  

 

5. GOPZiPU dokona płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności, zgodnie z art. 

108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

§ 5.  

 

1.  W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2 ust. 2 lub ust. 

5  Wykonawca zapłaci GOPZIPU karę umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia o którym  

mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od upływu terminu o którym 

mowa w §2 ust. 2 lub ust. 5 GOPIZPU może od umowy odstąpić bez wyznaczeni dodatkowego 

terminu do wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku GOPZIPU przysługuje prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia o którym  mowa w §4 ust. 

1 umowy.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, GOPZIPU 

może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W takim przypadku, Wykonawca, może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

5. Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy GOPZIPU niezależnie od kar umownych, 

może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach, przewyższających kary 

umowne.  

 

§ 6.  

 

1. Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy GOPZIPU niezależnie od kar umownych, 

może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach, przewyższających kary 

umowne.  

2. Oferowane bidony muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym w zapytaniu  

ofertowym, posiadać określone przez GOPZIPU właściwości użytkowe i przyjęte standardy 

jakości. 

3. bidony  nie mogą ulegać trwałym zniekształceniom, nie mogą ulegać zniszczeniu przy zwykłym 

korzystaniu, powinny być niezawodne w stopniu przyjętym dla artykułów danego rodzaju. Nie 

mogą występować zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia produktu widoczne 

gołym okiem. Sposób wykonania i użyte materiały nie mogą wywoływać wątpliwości co do jakości 

produktu. 

4. Ustala się następujący okres gwarancji przedmiotu umowy: - 12 miesięcy licząc od dnia 

protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wszelkie możliwe 

wady i uszkodzenia (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych przez GOPZIPU). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny 



od wad nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia takiej konieczności. 

6. W przypadku opóźnień Wykonawcy, w okresie gwarancji, w usunięciu wad , przekraczających 7 

dni, GOPZIPU może powierzyć usunięcie wad, osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty 

prawa do gwarancji. 

7. Gwarancja o której mowa w ust. 4, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

GOPZIPU z tytułu rękojmi. 

 

§ 7.  

 

1. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą poddane 

rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby GOPZIPU. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz 

innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla GOPZIPU i jeden 

dla Wykonawcy.  

  

GOPZIPU:                                        Wykonawca: 

 

 

 

Załącznik:  

1. Zapytanie Ofertowe wraz z Ofertą Wykonawcy  

2. CIEDG – Wykonawców  

3. Oświadczenie Vat – Wykonawcy    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, z e: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdan ski Os rodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzalez nien  z sie-
dzibą, ul. Wrzeszczan ska 29,  80-409 Gdan sk, adres e-mail: sekretariat@opz.gdansk.pl , tel. 58 320 02 56 

2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysłu-
gujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u 
Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:  iod@gcpu.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacją postanowien  umowy postępowania na  podstawie ustawy Prawo 
zamo wien  publicznych oraz w uzasadnionych celach administratora i w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. c, e oraz art. 10 RODO1.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą byc  udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie prze-
piso w prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumento w i nos niko w danych, 
biurom obsługi prawnej, itp. 

5. Ze względu na jawnos c  umo w zawieranych przez podmioty publiczne odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
byc  wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych moz e wystąpic  jedynie w szczego l-
nych przypadkach, jes li jest to uzasadnione ochroną prywatnos ci, interesem publicznym lub informacja stanowi tajem-
nicę przedsiębiorstwa. 

6. W związku z jawnos cią działalnos ci podmioto w publicznych Pani/a dane mogą byc  takz e przekazywane do pan stw 
trzecich. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy. 
8. Posiada Pani/Pan prawo z ądania dostępu do tres ci swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarza-

nie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
9. Administrator informuje, z e przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania: 

- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jez eli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkowac  zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamo wienia lub zmianą postanowien  umowy w sprawie zamo wienia publicznego w 
zakresie niezgodnym z PZP; 

- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), kto re nie moz e zostac  zrealizowane do czasu zakon czenia tego 
postępowania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, z e przetwarzanie 
danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 

11. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakon czenia postępowania w wyniku 
kto rego zawarto niniejszą umowę. Jez eli okres obowiązywania umowy w sprawie zamo wienia publicznego przekroczy 
4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy. 

` 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1  Wskazano art. 10 RODO, ponieważ od niektórych osób jest wymagane oświadczenie o niekaralności, interes 

publiczny odnosi się do ewentualnego dochodzenia roszczeń 

mailto:iod@gcpu.pl


OŚ WIADCZENIE 
 
Jako osoba upowaz niona do reprezentowania spo łki ………………………..…………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP ……………………………………………………….., REGON ……………………………………………. 
os wiadczam, z e Śpo łka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 
Jednoczes nie os wiadczam, z e Śpo łka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalnos ci 
gospodarczej oraz 
zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyz szego statusu. 
 
… … … … … … (miejscowos c ),       dnia … … … … … … r. 
 
 

… … … … … … … … … … … … 
 (podpis) 

*niewłas ciwe skres lic  
 
 
 
 
 


