
U M O W A  Nr  IOŚ 271.9.27.2017 
                                                                        

              Zawarta w dniu  ……………………..  w  Nowym Z migrodzie pomiędzy Gminą Nowy 
Żmigród zwaną dalej „ Zamawiającym „ reprezentowaną przez :  
1. Pana Grzegorza Barę  - Wo jta Gminy Nowy Z migro d   
a 
……………………………………………… 
reprezentowanym   przez : 
Pana ………………………………………………………………………………………………. 
zwaną  w dalszej tres ci niniejszej umowy „Wykonawcą”  
strony zawarły umowę następującej tres ci:  
 

§ 1 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych ( Dz.U. 
z 2015 poz.2164 z po z n. zm. )  po przeprowadzeniu  rozpoznania cenowego.  

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż urządzeń 
gastronomicznych do budynku Domu Ludowego w miejscowości Łężyny zgodnie z 
zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

  
§ 3 

Termin  zakon czenia  całego   zakresu  robo t   objętych  umową  ustala  się  na…………………….   
     

§ 4 
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz ofertowy zobowiązania oraz inne 
postanowienia w nim  zawarte  zostają wprowadzone do niniejszej umowy . 
 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się wykonac  przedmiot umowy zgodnie z zakresem okres lonym  
w   opisie przedmiotu zamo wienia, dokumentacji technicznej i przedmiarze robo t. 
 

§ 6 
1. Za wykonanie robo t ujętych w § 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy   
     zgodnie z wybraną  ofertą  kwotę w wysokos ci …………………….zł brutto.            
    (słownie:……………………………………………………………………………………………..)  
       

2. Zapłata nalez nos ci wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie faktury wystawionej przez  
     Wykonawcę po dokonaniu odbioru robo t w terminie 14 dni . 
 

§ 7 
Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na  poczet wykonania przewidzianych umową 
robo t . 
 

§ 8 
Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy  zapewnic  na terenie budowy  nalez yty ład, 
porządek  przestrzeganie przepiso w bhp. Ochronę znajdujących się na terenie obiekto w , sieci 
oraz urządzen  uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalez ytym stanie technicznym. Po 
zakon czeniu robo t Wykonawca uporządkuje teren budowy  w terminie nie po z niejszym niz   
termin odbioru kon cowego . 

 



§ 9 
Wykonawca ma prawo z ądania przedłuz enia terminu umownego z powodu : 
- działania siły wyz szej 
- z przyczyn zalez nych od Zamawiającego 
 

§ 10 
Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy 
1. Odbioru robo t dokona komisja powołana przez Wo jta Gminy 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowos c  do odbioru w formie pisemnej na 7 dni przed  
       datą odbioru . 
3. Jez eli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąc  , to  
     Zamawiający moz e odmo wic  odbioru wyznaczając termin ich usunięcia 
4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystąpienia wad nie nadających się do  
     usunięcia Zamawiający moz e ; 
     -  obniz yc  odpowiednio wynagrodzenie , jez eli wady te nie uniemoz liwiają uz ytkowania  
           obiektu , 
    - odstąpic  od umowy albo z ądac  wykonania przedmiotu po raz drugi. 
5. Wszelkie czynnos ci podczas dokonania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaz nionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy . 

6. O fakcie usunięcia wad i usterek wykonawca zawiadamia zamawiającego z ądając 
jednoczes nie wyznaczenia terminu odbioru robo t w zakresie uprzednio zakwestionowanym 
jako wadliwym. 

7. Zamawiający w trakcie czynnos ci odbioru moz e przerwac  te czynnos ci jes li stwierdzone  
     wady i usterki uniemoz liwiają uz ytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia . 

 
§ 11 

1. Strony ustalają następujące kary umowne;    
a/ za nie wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokos ci 10% wynagrodzenia umownego 
b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokos ci 0,5% wynagrodzenia umownego za kaz dy dzien  zwłoki 
c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokos ci 0,5% 

wynagrodzenia umownego za kaz dy dzien  zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad . 

2. W przypadku jez eli szkoda przewyz szy  wysokos c  kar umownych Zamawiający  będzie miał 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo lnych . 

3. W razie zwłoki w zapłacie swoich nalez nos ci strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych 
odsetek za opo z nienie. 

 
§ 12 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzic  do ustalen  wynikających z niniejszej 
umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaz nos ci takich zmian . 

 
 
 
 
 
 
 
 



§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamo wien  publicznych. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy , dwa dla Zamawiającego. 
 
      
 
         WYKONAWCA  :                                                                                     ZAMAWIAJĄCY  :    


