
Umowa  

zawarta w dniu ………………. r. w Kruszynie 

pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie,   59 – 700 Bolesławiec, 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, NIP: 612-13-86-214 

reprezentowanym przez: 

Janusza Cieślę – Dyrektora GOKiS 

przy kontrasygnacie Marii Strojek – Głównego Księgowego 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a: 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez  Zamawiającego, w  

trybie  zapytania ofertowego, wyboru oferty Wykonawcy  na  realizację  zadania o nazwie  

,,Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych” 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do pielęgnacji terenów 

zielonych: 

 

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ 

Szt. 

SPRZĘT 

1 
Bożejowice 

 

2 AL.-KO Classic 4.69 Spi-a Plus 

Kosa STIHL FS 56 

2 Dąbrowa Bolesławiecka 1 AL.-KO 51.0 Sp-b Comfort Plus 

3 
Kraśnik Górny 

Lipiany 

 

2 

 

STIHL RT 5112 Z 

 

4 Kruszyn, Mierzwin 
2 STIHL RT 6127 ZL 

 

5 Łaziska 1 STIHL FS 55R 

6 Otok 1 STIHL RT 5097 Z 

 

  Szczegółowy opis w załączniku nr 1 do umowy- przedmiot/opis zapytania ofertowego. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 26 marca 2021r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień protokolarnego przekazania  

– odbioru sprzętu. 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy  

z należytą starannością oraz do uczciwego, rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania  

w kontaktach z Zamawiającym.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznych konsultacji, które okażą się pomocne dla 

zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób odbierających sprzęt w zakresie obsługi 

bieżącej i eksploatacji dostarczonego sprzętu,  
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4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu Umowy 

wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, dokumenty gwarancyjne  

i serwisowe. 

5. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu 

Umowy ponosi Wykonawca. 

§ 4 

Dostawa i odbiór przedmiotu Umowy 

1. O gotowości dostarczenia przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na 3 dni przed terminem dostawy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejsc podanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt materiałów, sprzętu  oraz 

transportu niezbędnego do wykonania Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie przed odbiorem przedmiotu  Umowy prawo sprawdzenia zgodności 

towaru z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w  Załączniku nr 1do Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy w razie 

stwierdzenia jego niezgodności z Umową. W celu wskazania przyczyn odmowy dokonania 

odbioru Zamawiający wskaże w protokole swoje zastrzeżenia, do których wykonawca 

zobowiązuje się ustosunkować w terminie 3 dni od ich otrzymania. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych towaru, Wykonawca 

zobowiązuje się  do wymiany go  na nowy, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia 

różnicy w ilości na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

7.  Strony Umowy ustalają, że potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu Umowy będzie 

protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za  zadanie ,,Zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych” Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę:  

 

BRUTTO  

 

2. Należność, o której mowa w pkt 1, będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego, po 

zrealizowaniu dostawy.  

§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji na okres 12 

miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie Strony bez zastrzeżeń. 

2. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo pisemnie lub pocztą elektroniczną wezwać 

Wykonawcę do usunięcia ujawnionych braków lub ukrytych wad w dostarczonym przedmiocie 

Umowy – zgodnie z warunkami gwaranta.  

3. Zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy lub 

usunięcia usterki w czasie możliwie jak najkrótszym, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od 

momentu zgłoszenia. 

4. Naprawa lub wymiana urządzeń w ramach gwarancji najpóźniej do 7 dni od momentu zgłoszenia. 

W przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia po naprawie, dostawca zapewni – 

na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objętym przedmiotem zamówienia. 
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5. W okresie gwarancji w przypadku braku możliwości usunięcia ujawnionej wady Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy.  

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od 

dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wysokościach : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia  w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 pkt.1, za każdy dzień zwłoki  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 pkt.1, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 pkt.1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

określonego w § 5 pkt.1. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych lub za szkody poniesione z przyczyn innych niż w§ 7  ust. 2., pkt. 1) jeżeli 

wysokość kar nie pokrywa faktycznie wyrządzonej szkody. 

4) Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku gdyby termin wykonania został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 

dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawcy w tym przypadku nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego.  

§ 8 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w zakresie: 

1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę 

adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.; 

2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, nie 

pozostających w sprzeczności z treścią oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

wykonawcy. 

3) zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT. 

3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymagać będzie pisemnego uzasadnienia. 

§ 9 

Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr  1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.  

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 


