
UMOWA NR ………………. 
 

Zawarta w dniu …………….. r. w Nowej Dębie pomiędzy: 

Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, 

NIP 867-18-68-706, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

- Krystiana Rzemienia  – Dyrektora 

a 

………………………………. zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

…………………..  

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego  

w dniu ……………………………………….. 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup, dostawa i montaż koncertowej estrady 

scenicznej z zadaszeniem. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami dalej zwana SIWZ. Przedmiot zamówienia musi 

spełniać parametry techniczne i jakościowe, opisane w dziale III SIWZ.  

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu, o którym mowa w §1 niniejszej 

umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt własny w terminie do  

25 kwietnia 2014r. 

2. W trakcie realizacji umowy ceny nie ulegną zmianie. 

3. Zamawiający nie pokrywa wydatków Wykonawcy związanych z realizacją dostawy, 

powyżej kwoty określonej w § 4. 

 

§3 

1. Na dostarczony, wymieniony w §1 przedmiot umowy, Wykonawca udziela 24 miesięcznej 

gwarancji i rękojmi.  

2. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej części towaru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub 

uszkodzonych w wyniku transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny 

koszt. 

4. Reklamacja i rękojmia realizowane będą przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od 

zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. 

 

§4 

1. Za dostarczony przedmiot niniejszej umowy określony w §1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………….. zł brutto słownie: 

……………………………………………. płatne na rachunek bankowy nr  

………………………………………………. 

2. Strony postanawiają, że zapłata faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi   

w terminie do 30 dni od jej otrzymania. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu 

zamówienia podpisany przez obie strony umowy. 

 



§5 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, oraz zwłoki w usunięciu wad i usterek 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku 

wystąpienia szkody przewyższającej kary umowne. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia wykonawcy. 

 

§6 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymienione w ust. 2 wymagają zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz 

terminu i płatności w przypadku: 

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia 

siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi 

udokumentować, 

- zmiany wymuszone zaistnieniem okoliczności nie możliwych wcześniej do 

przewidzenia. Wówczas niemożliwy do realizacji zapis zostanie zastąpiony zapisem 

najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§7 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§8 

Załączniki stanowiące integralną częścią niniejszej umowy: 

1. Oferta. 

2. SIWZ. 

 

§9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 WYKONAWCA:            ZAMAWIAJĄCY: 


