U M O W A Nr

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

zawarta w dniu ....................... r. w Kłobucku, w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz., 1986) oraz
§6 zarządzenia Burmistrza Kłobucka Nr 3/ZPI/2010 z dnia 22.02.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania
zamówień publicznych pomiędzy:
Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP 5742055306, reprezentowaną przez Burmistrza
Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną dalej w treści umowy
Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………….... mającym swoją siedzibę
w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającym na podstawie
wpisu do KRS*/ewidencji działalności gospodarczej* nr ……………………………… zwanym dalej
Wykonawcą reprezentowanym przez:
1 ………………………………………………..
2 ………………………………………………..
lub
………………………………………
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą:
………………………………………., z siedzibą: ……………………………………………………. , działającym
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej
w postaci :
1) biegacza/orbitreka;
2) wyciągu górnego /krzesła;
3) twistera/poręczy;
4) wioślarza wolnostojącego.
2. Urządzenia mają być dostarczone na teren Bazy Sportowo – Rekreacyjnej w Łobodnie przy ul. Prusa.
3. Urządzenia mają spełniać standardy określone w załączonej uproszczonej dokumentacji.
§ 2
Termin wykonania robót
1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane do 9 grudnia 2019 r.
2. Termin realizacji może ulec zmianie o określoną liczbę dni, w których nie można było realizować
zamówienia wskutek jednej z poniższych przyczyn:
1) braku możliwości realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) wystąpienia siły wyższej.
3. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.
4. Za zakończenie realizacji zamówienia, strony uważać będą potwierdzone przez Zamawiającego
pisemne zgłoszenie Wykonawcy.
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§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za prawidłowe wykonanie umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT) ………………………. zł słownie: (…………………………….).
Cena netto wynosi …………………………….. zł.
Zmiany stawki podatku VAT, wynikające ze zmiany przepisów prawa podatkowego, powodują
automatycznie stosowną zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chyba że z
przepisów prawa podatkowego wynikać będzie możliwość zastosowania do wynagrodzenia umownego
dotychczasowych stawek podatku VAT.
Z zastrzeżeniem ust. 2 wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec podwyższeniu bez względu na przyczynę.
Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Faktura będzie płatna w terminie do 20.12.2019 r.
Do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie własne przenoszące na Zamawiającego prawa własności

urządzeń.
7. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze.
8. Za datę dokonania zapłaty, uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4
Gwarancja
1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc od dnia
potwierdzenia przyjęcia tego przedmiotu przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do usunięcia wszelkich stwierdzonych wad lub
usterek na własny koszt.
3. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny złożony przez Wykonawcę w dniu dostawy
przedmiotu umowy.
§ 5
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów
i w następujących wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2
ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w całym okresie gwarancji, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
3) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości
25% wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli
szkoda przewyższy wysokość należnych kar umownych.
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§ 6
Odstąpienie od umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie służy roszczenie o
odszkodowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni
od powzięcia wiadomości o istnieniu okoliczności uzasadniających to odstąpienie.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
1)
Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje zamówienia zgodnie
z umową,
2)
został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)
podjęto decyzję o likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia.
§ 7
Zmiany umowy
Strony dopuszczają zmiany umowy w następującym zakresie:
1) oznaczenia adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,
2) nazwy Wykonawcy z powodu przekształcenia lub innych zdarzeń skutkujących zmianą
nazwy,
3) wskazania osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy – w razie
wystąpienia okoliczności uzasadniających powyższe zmiany.
4) w wypadkach określonych w § 2 ust. 2.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnego aneksu, podpisanego przez każdą ze stron i mogą być wprowadzone wyłącznie
w sytuacjach przewidzianych w umowie.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

