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UMOWA Nr …./RSID/2015 
 
o wykonanie dostawy elementów ogrodzenia zawarta w dniu …...................2015 r. pomiędzy 

Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój posiadająca NIP 6551879646, 

REGON 291009716 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:  

 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 

    przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarz 

a 

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

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

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

zwanym dalej Dostawcą,  

reprezentowanym przez  

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

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 14 000 euro została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na 

„Zakup wraz z dostawą elementów ogrodzenia dla miejscowości Błoniec w ramach realizacji 

funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój” 

Na wykonanie zadania składa się następujący zakres dostawy opisany w załączniku Nr 4 do 

zapytania ofertowego tj.  

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

a). Oferta Dostawcy wraz z załącznikami 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1.Termin realizacji umowy – 21 dni od podpisania umowy 

§ 3 

Obowiązki Dostawcy 

1. Dostawca zobowiązuje się w szczególności do: 
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a) wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy 

b) protokolarnego przekazania dostawy zgodne z przedmiotem umowy. 

Dostawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z zakresem dostawy i otrzymał 

od Zamawiającego dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie. 

2. Za szkody powstałe z winy Dostawcy podczas prowadzonych prac objętych umową 

odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Dostawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy do wysokości kwoty 

powstałej szkody. 

§ 4 

Sprzęt 

1. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom, 

certyfikatom, normom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz posiadać stosowne atesty 

obowiązujące w Polsce. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres dostawy w wysokości: 

netto: …........................................ 

podatek VAT: …........................... 

brutto: …....................................... 

słownie: …..................................... 

Zamawiający zapłaci fakturę Dostawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

2. Wynagrodzenie to obejmuje dostawę określoną w §1. Wyklucza się możliwość roszczeń 

Dostawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy. 

3.W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), cena dostawy 

ulega automatycznie zmianie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów, poprzez doliczenie 

do kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nowej stawki tego podatku. Powyższa 

zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 6 

Odbiór 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru materiału i potwierdzenia tego faktu poprzez 

podpisanie protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie dostarczony przez Zmawiającego. 
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2. W toku wydawania towaru nastąpi sprawdzenie ilości towaru i stwierdzenie braku uszkodzeń 

mechanicznych. 

3. Dostawca jest zobowiązany zgłosić gotowość dostawy, na co najmniej 2 dni przed 

przewidywanym terminem odbioru. 

4. Dostawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

5. Dostawca wyda towar fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1 Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do wynagrodzenia w wysokości 0,5%                                                                                                                      

zgodnie z § 5 za cały zakres dostawy netto za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –                  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za dostarczony przedmiot za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

W przypadku naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu wad 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Dostawcy. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy wraz z ustawowymi odsetkami, 

naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

2.2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy 

b) za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający wypłaci Dostawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 8 

                                                                 Gwarancja 

1.Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji za dostarczony przedmiot umowy, liczonej od dnia 

dostawy. 

2. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie 

gwarancji i nie została spowodowana wadliwą eksploatacją, dewastacją lub innymi 

uszkodzeniami, związanymi z działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego w trakcie 
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użytkowania. 

3. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z 

przeznaczeniem używania przedmiotów objętych gwarancją.  

4. W okresie gwarancji Zamawiający będzie informował Dostawcę o wszelkich ujawnionych 

wadach. 

5. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą przekazywane do rozstrzygania właściwego dla Zamawiającego sądu. 

 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

ZAMAWIAJĄCY         DOSTAWCA 


