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                       Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy ramowej „Wzór Umowy realizacyjnej” 
Nr referencyjny ZP/7/2020 

Objęte wewnątrz instytutowym 

rozliczeniem finansowym z komórkami organizacyjnymi 

na podstawie indywidualnych zapotrzebowań 
                                                                                                

UMOWA REALIZACYJNA   Nr …..……………….. 

„Marketing – Promocja” 

zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,  

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

należycie w tym celu reprezentowanym przez: 

1. ……………………………….. – …………………………………… 

2. ………………………………. – …………………………………… 

Nr KRS: 0000098738 

Nr NIP: 525 000 83 30 

Nr REGON: 001024020 

a 

Wykonawcą Umowy ramowej Nr …………………. zawartej dnia …………………, tj. 

firmą: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. (dane wg KRS) / 

przedsiębiorcą: ……………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………. (dane wg Centralnej 

Ewidencji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) 

tel. …………….., fax. ………………….., e-mail: …………………………… 

Nr KRS: …………………………….. 

Nr NIP:   …………………………….. 

Nr REGON: …………………………….. 

zwaną/zwanym w dalszej części „Wykonawcą” lub „Stroną”, należycie w tym celu 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 

§ 1. PREAMBUŁA 

1. Umowa realizacyjna, zwana dalej Umową, zostaje zawarta z Wykonawcą Umowy ramowej 

Nr …………………. z dnia …………………, zwanej dalej Umową podstawową, w 

wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wewnętrznej procedury realizacji 

zamówienia publicznego dla zamówienia bieżącego o wartości przekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 11.09.2019 r. poz. 1843 t.j. z późniejszymi 

zmianami), zwaną dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
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2.  Udzielenie niniejszego zamówienia następuje zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt. 1 z 

uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 101a ust. 1 pkt. 2-4 ustawy na podstawie 

zaproszenia do złożenia oferty (dalej „zaproszenie”) skierowanego do Wykonawcy, z 

którymi Zamawiający zawarł Umowę podstawową. 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający udziela zamówienia bieżącego, którego przedmiotem jest usługa(i): 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

która(e) jest(są) zgodna(ne) z ofertą Wykonawcy (kopia w załączeniu).  

(dalej: „Przedmiot Umowy”). 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę(i) w zakresie, o którym mowa w ust.1. 

Wykonawca oświadcza, że nie istnieje potrzeba wykonywania żadnych innych usług i 

czynności, które mogłyby spowodować wstrzymanie wykonania ww. usług(i). 

3. Wobec tego, że usługa(i) objęte niniejszą Umową ściśle związane jest/są z usługami, o których 

mowa w Umowie podstawowej, Strony postanawiają, że do wykonywania niniejszego 

zamówienia zastosowanie mają odpowiednio wszelkie postanowienia Umowy podstawowej, w 

szczególności postanowienia regulujące zasady wykonywania usług(i), a także pozostałe 

postanowienia. 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Usługa(i), o której(ych) mowa w § 2. ust. 1 wykonywana(e) będzie(będą) do ………….. r.  

2. Strony ustalają, że każde opóźnienie w wykonaniu usług(i) w stosunku do terminu, o którym 

mowa w ust. 1, przekraczające 7 dni kalendarzowych, uważane będzie za opóźnienie 

zagrażające ukończeniu usług(i) i skutkować będzie odstąpieniem od umowy zgodnie z § 7. 

ust. 1 pkt. 2 Umowy podstawowej. 

 

§ 4.  

 

Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 2. ust. 1 Umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wg zasad określonych w § 5. Umowy podstawowej, 

wynagrodzenie wskazane przez Wykonawcę w jego ofercie, tj. kwotę w wysokości  

netto : ……………. zł 

(słownie : ……………………………….. netto). 

brutto : …………… zł 

(słownie: ……………………………….. brutto) 

obowiązujący podatek VAT ……. %: ……………….. zł 
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§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Załączniki nr ….. wymienione powyżej stanowią integralną część Umowy. 

 

W Y K O N A W C A            Z A M A W I A J Ą C Y                                                     

 

 

 


