
Projekt umowy  

 
UMOWA NR INO.272.92.U.2018 

 
zawarta  w  dniu  …………….. w Nowinach pomiędzy: 

 
 

Gminą  Sitkówka  - Nowiny   mającą   swoją siedzibę   w Nowinach, ul Białe Zagłębie 25,   
zwaną  w  dalszej  treści  umowy   „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
 

1. Pana Łukasza Barwinek   -    Z-ca Wójta Gminy 
 

a 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. NIP - ………………………, REGON – 
……………………….., reprezentowanym przez: 
 

1. …………………………    – ……………………………. 
 
zwanego dalej „Wykonawcą”  
 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zmianami), w wyniku przeprowadzonego wyboru 
najkorzystniejszej oferty,  została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy: 

„Zakup elementów wyposażenia sali świetlicy w Remizie OSP w Woli Murowanej, 
gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu krzesła  bankietowo 
konferencyjne - 150 sztuk dla świetlicy zlokalizowanej w Remizie OSP Wola Murowana, 
zgodnie z ofertą cenową stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. W imieniu Zamawiającego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych związanych   

z realizacją umowy, upoważniony jest pracownik Urzędu Gminy: Pani Dorota Pyk - 
Tamborska - tel. (41) 347- 50 – 83, 

2. Krzesła bankietowo - konferencyjne zostaną dostarczony przez Wykonawcę w terminie 
do dnia 30.11.2018r transportem własnym Wykonawcy do remizy OSP w msc. Wola 
Murowana, Wola Murowana 17c, 26-052 Nowiny, po uprzednim ustaleniu terminu 
dostawy w godzinach i w dni pracy Urzędu: 8.00 – 15.00.  

 
§ 3 

 
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za całość zamówienia będącego przedmiotem umowy 
strony ustalają na kwotę: 
 
brutto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… i 00/100).   
 

§ 4 
 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, będzie płatne dla Wykonawcy na 

podstawie faktury VAT wystawionej, w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy, tj. 
krzeseł bankietowo – konferencyjnych.  



  
2. Płatnikiem faktury będzie Gmina Sitkówka - Nowiny, mająca swoją siedzibę w Nowinach 

przy ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP: 959-14-68-922. 
3. Ustala się termin zapłaty faktury: do 30 dni od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 
4. Uregulowanie należności odbędzie się przelewem na wskazane przez Wykonawcę 

konto w fakturze. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z ofertą, o której 
mowa w § 1 ust.2. 

2. W wypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, Wykonawca zobowiązany jest  
w ciągu 48 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania dostarczonych krzeseł                             
w przypadku gdy są one niezgodne z ofertą określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.  

4. Krzesła, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną zwrócone Wykonawcy                
i Wykonawca ma obowiązek odebrać je na własny koszt i ryzyko. 

5. Odbiór krzeseł, o którym  mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastąpi w ciągu 12 
godzin od daty otrzymania przesłanego Wykonawcy  przez Zamawiającego faksem  
zgłoszenia o takim fakcie.  

6. Zamawiający nie odpowiada za żadne straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu 
zwrotu kwestionowanego wyposażenia.  

 
§ 6 

 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych z następujących tytułów : 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca,   w  wysokości  …………… zł brutto, stanowiącego 
10% wynagrodzenia  umownego  określonego w § 3 umowy. 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości …………….. zł brutto, 
stanowiącą 1% wynagrodzenia umownego  określonego w § 3 umowy za  każdy 
kolejny rozpoczęty dzień  opóźnienia licząc od pływu terminu o którym mowa w  § 2 
ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w 
wysokości ustawowej  dla płatności nieterminowych. 

3. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach         
Kodeksu  cywilnego,  jeżeli  szkoda  przewyższy  wysokość  kar  umownych.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy 
Wykonawca narusza jej postanowienia. 
 
   

§ 7 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie może było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 
 
 
 



 
§ 8 

 
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania warunków niniejszej umowy będą     
rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W 
przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd dla siedziby Zamawiającego.   
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa otrzymuje       
Zamawiający a jeden Wykonawca. 
 

§ 10 
 

 
Integracyjną częścią niniejszej umowy jest załącznik: 

1. Oferta Cenowa – załącznik Nr 1. 
 
 
 
         ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 

 
 


