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Załącznik Nr 2 do zaproszenia 
UMOWA Nr …/…. (WZÓR)  

zawarta w dniu ……………… 2018 r., w Zakrzewie, pomiędzy:  

Gminą Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie,  

którą reprezentuje Artur Nenczak – Wójt Gminy Zakrzewo,  

przy kontrasygnacie mgr Ewy Milewskiej - Skarbnika Gminy Zakrzewo, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

Firmą: 

…………………………………………………………………………………………………,  

reprezentowaną przez: ………………………………… –  …………………………………..,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

treści następującej: 

§ 1 

1. Wykonawca dostarcza, a Zamawiający kupuje sprzęt i wyposażenie dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach realizacji zadań z Funduszu 

Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. 

2. Zakres dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jest określony w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                     

z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 

umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1,    

w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. 

2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 

– 707 Zakrzewo woj. kujawsko - pomorskie.    

3. Dostawa winna być realizowana w godzinach od 730 do 1400 w dniach pracy 

zamawiającego. 

4. Dowodem zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo - 

odbiorczy potwierdzony przez upoważnionego pracownika zamawiającego po 

sprawdzeniu ilości i stosownych certyfikatów, które będą stanowić załącznik do 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

5. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu 

umowy ponosi wykonawca. 

§ 3 

1. Całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraża się kwotą netto: …………. zł, 

słownie: ……………………………………………….. podatek VAT: …………… zł, 

słownie: .………………………………………………, brutto: …………………… zł, 

słownie: ………………………………………………..   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone z zastosowaniem art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 4 

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury końcowej 

wystawionej po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego. 
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2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto wykonawcy w ciągu                      

14 dni od daty otrzymania faktury. Płatnikiem będzie Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 

87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, NIP: 8911622070.  

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym zamawiający polecił swemu bankowi 

przelać na wskazane w ust. 2 konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej 

faktury. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

określony przez producentów poszczególnych jego elementów. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiający poinformuje 

o tym wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru                          

w ciągu siedmiu dni roboczych.  

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% ceny brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy                 

z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca, 

b) 1,0% ceny brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu  

przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa zamawiającego do dochodzenia od 

wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 

powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

ceny brutto wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy                 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Wykonawcy od faktury niezapłaconej w terminie określonym w § 4 ust. 2 przysługują 

odsetki ustawowe. 

§ 7 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem     

nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika                                  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 8 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

WYKONAWCA:                                              ZAMAWIAJĄCY: 


