
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 
 

zawarta w dniu  .........................................  2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy 
Miastem Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10,                   
NIP 771-27-98-771, zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje 
........................................................  

a 

 ................................................................... ............................................................................................ 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 
.......................... NIP ......................................... Regon .......................... z siedzibą w 
.............................  
zwanym dalej Wykonawcą, który reprezentuje/ą: 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

o treści następującej: 
§1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia            

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ 

§2 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług reklamowych promujących 

miasto Piotrków Trybunalski podczas (wymienić szczegółowo okoliczności zgodnie                    

z ofertą). 

2. W ramach usług reklamowych, będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego: 

a/ udziału zawodników w rozgrywkach sportowych w strojach z emblematami miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, a mianowicie (wymienić zespoły i rodzaje rozgrywek zgodnie               

z ofertą), 

b/ umieszczania banera(ów) i/lub tablic(y) promocyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w miejscach najbardziej widocznych podczas rozgrywek sportowych (w obiektach 

sportowych będących w dyspozycji Wykonawcy - opisać zgodnie z ofertą), 

c/ eksponowania emblematów i/lub nazwy miasta Piotrkowa Trybunalskiego na wszelkich 

możliwych akcesoriach sportowych, sprzęcie , ubraniach sportowych i środkach transportu 

zespołów, 

d/ zamieszczenie emblematów miasta Piotrkowa Trybunalskiego (np. na telebimach, 

stronach internetowych Wykonawcy, plakatach, ogłoszeniach i ulotkach - zgodnie z ofertą). 

3. Wykonawca prowadzić będzie również inne działania promocyjne miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, wynikające z treści oferty. 

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzór emblematu i innych oznaczeń z logo miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego i upoważnia Wykonawcę do ich wykorzystywania w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania umowy. 

5. Koszty umieszczenia emblematów i innych oznaczeń z logo i nazwą miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na nośnikach reklamowych ponosi Wykonawca. 
 



§3 
Termin obowiązywania umowy: od dnia jej podpisania do  ............................................... roku. 

§4 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 Zamawiający zobowiązuje  się do 

zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ...............................    zł.   (słownie: 
........................................................................... brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w § 4 punkt 1 zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch 
transzach: 
a/ I  transza   .............. (słownie: ......................................................    złotych)  brutto za   
    usługi reklamowe  zrealizowane do .................. .................. roku, 
b/  II  transza   .............. zł (słownie ................................................   złotych)  brutto za  usługi 

                reklamowe zrealizowane do ............................................................... roku, 
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest przekazany Zamawiającemu raport 

powykonawczy opisujący wykonane w wyżej opisanych terminach usługi reklamowe objęte 
przedmiotem umowy. Raport powinien zawierać m.in. dokumentację fotograficzną                            
z treningów i rozgrywek sportowych, wycinki prasowe, wydruki serwisów internetowych 
itp. Dopuszcza się raport w formie drukowanej z ewentualnymi załącznikami w postaci 
zapisu na płycie CD-R. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania raportu zobowiązuje się do zapoznania 
się z jego treścią i przekazania Wykonawcy decyzji o jego odrzuceniu lub akceptacji. 

5. Akceptacja raportu przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT na kwotę należnej transzy wynagrodzenia. Wypłata tej transzy 
nastąpi przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
w terminie 7 dni od daty dostarczenia tej faktury do Zamawiającego. 

 
§5 

Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie,                   
a w przypadku konieczności przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
Zamawiającego. 
 

§6 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§7 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego              
i jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiający Wykonawca 


