
ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR …/2018 (projekt)

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

Gminą Popów z siedzibą w Zawadach przy ulicy Częstochowskiej 6, 42-110 Popoó w

reprezentowaną przez: 

Bolesława Świtałę - Wójta Gminy Popów, 

przy kontrasygnacie

Pawła Hanusa – Skarbnika Gminy

zwaną w tresóci umowy „ZAMAWIAJĄCYM” ,

a 

……….…………………………………………………………  z  siedzibą  ……………………………………………………..
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorcoó w prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  ………………………………………….
(aktualny  odpis  KRS  przedłozżono  do  Umowy)/lub  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  
o  Działalnosóci  Gospodarczej  (aktualny  wydruk  z  CEIDG  przedłozżono  do  Umowy),  
NIP: …………………………………, REGON: ………………………………………………,

reprezentowane przez: 

1. …………………………. 
2. ………………………….. 

zwanym w tresóci umowy „WYKONAWCĄ”.
[dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności
gospodarczej]

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą i montazżem mebli i wyposazżenia
zaplecza kuchennego w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Zawadach zgodnie 
z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejsze umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczycó  meble  i  wyposazżenie  pod  adres:  Gminny  Zespoó ł
Szkolno-Przedszkolny nr 5, Zawady, ul. Szkolna 8, 42 – 110 Popoó w własnym transportem, na
swoó j koszt w terminie do dnia 17.08.2018 r., zgodnie z ofertą złozżoną przez Wykonawcę w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

§2

1. Za  wykonanie  przedmiotu  zamoó wienia  Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  
w wysokosóci: …………….. brutto słownie: .................................................... .

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacicó  nalezżnosócó  za przedmiot umowy po wykonaniu całosóci
przedmiotu  umowy,  przy  czym  wykonanie  powinno  bycó  udokumentowane  protokołem
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez kazżdą ze Stron.

3. Wynagrodzenie nalezżne Wykonawcy zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  wystawionej  po  podpisaniu  protokołu
zdawczo odbiorczego.

4. Wykonawca osówiadcza, zże okresólony w  pkt 1 towar jest fabrycznie nowy, wysokiej jakosóci  
i spełnia wymagane polskim prawem normy.
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5. Zamawiający odmoó wi przyjęcia dostarczonych produktoó w w przypadku ich złej jakosóci.

§3

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  meble  i  wyposazżenie  stanowiące
przedmiot umowy na okres ……. 

2. Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania protokołu, o ktoó rym mowa w §2, ust. 2.

3. W  przypadku  wystąpienia  w  okresie  gwarancji  wad,  usterek  w  przedmiocie  umowy,
Zamawiający  zawiadamia  faksem  Wykonawcę  o  powstałych  wadach,  a  Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie
przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.

§5

1. W  razie  niewykonania  dostawy  w  terminie  i  miejscu  ustalonym  w  umowie  Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokosóci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego  w  §2  ust.  1  umowy  za  kazżdy  dzienó  zwłoki  licząc  od  udokumentowanej  daty
zamoó wienia.

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn lezżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokosóci  10%  wynagrodzenia
umownego brutto okresólonego w §2 ust. 1.

3. O  nałozżeniu  kary  umownej,  jej  wysokosóci  i  podstawie  jej  nałozżenia  Zamawiający  będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałozżenia kary.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogoó lnych Kodeksu Cywilnego, jezżeli wartosócó powstałej szkody przekroczy wysokosócó
kary umownej.

§6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezżytego wykonania  przez Wykonawcę obowiązkoó w,  a  w szczegoó lnosóci  w przypadku
wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ofertą Wykonawcy o ktoó rej mowa w §1.

2. Zamawiającemu  przysługuje  roó wniezż  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  razie  wystąpienia
istotnej  zmiany  okolicznosóci  powodującej,  zże  wykonanie  umowy  nie  lezży  w  interesie
publicznym, czego nie mozżna było przewidziecó w chwili zawarcia umowy.

3. W  przypadkach,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  1  i  2  Zamawiający  mozże  odstąpicó  od  umowy  
w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą
odstąpienia. 

4. Osówiadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpicó na pisómie.

§7

1. Wykonawca  nie  mozże  powierzycó  wykonania  przedmiotu  umowy  osobom  trzecim,  bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
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2. W  przypadku  naruszenia  postanowienó  ust.  1,  Zamawiający  mozże  odstąpicó  od  umowy  ze
skutkiem natychmiastowym.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewazżnosóci.

§9

Strony będą dązżycó  do polubownego rozwiązania wszelkich sporoó w wynikłych w toku realizacji
niniejszej  umowy,  a  w  przypadku  braku  mozż liwosóci  osiągnięcia  porozumienia,  będą  one
rozstrzygane przez sąd własóciwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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