UMOWA
Zawarta w dniu
w Kruszynie pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec,
NIP: 612-13-86-214, REGON: 001021978
reprezentowanym przez:
Pana Janusza Cieślę
- Dyrektora,
przy kontrasygnacie Pani Marii Strojek - Głównego Księgowego,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a:

zwanym dalej " Wykonawcą"
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie zapytania ofertowego, wyboru oferty
Wykonawcy na realizację zadania o nazwie „ Wyposażenie sal wiejskich w Gminie Bolesławiec”
§1
Przedmiot i zakres umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiot został szczegółowo
określony w Zestawieniu rzeczowym -opisie do Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie, stanowiącymi Załącznik
nr1 i do niniejszej Umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy:
Dostawa do dnia 22 października 2021r
§3
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z parametrami określonymi
w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie zaplecze techniczne
do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu Umowy wszelkie
związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, dokumenty gwarancyjne
i serwisowe.
4. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu Umowy
ponosi Wykonawca
§4
Dostawa i odbiór przedmiotu Umowy
1.
2.
3.
4.
5.

O gotowości dostarczenia przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie, za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej, nie później niż na 1 dni przed terminem dostawy.
Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejsc podanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt materiałów, sprzętu oraz transportu
niezbędnego do wykonania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie przed odbiorem przedmiotu Umowy prawo sprawdzenia zgodności towaru z
wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w Załączniku nr 1do Umowy.
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

6.

7.

w protokole swoje zastrzeżenia, do których wykonawca zobowiązuje się ustosunkować w terminie 3 dni od
ich otrzymania.
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.
Strony Umowy ustalają, że potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu Umowy będzie protokół
odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§5
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres
24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie Strony bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną wezwać Wykonawcę
do usunięcia ujawnionych braków lub ukrytych wad w dostarczonym przedmiocie Umowy.
3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od
wezwania przez Zamawiającego, przystąpić do usuwania ujawnionych braków lub ukrytych wad w
przedmiot Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych braków lub wad w terminie nie dłuższym niż 14
dni roboczych od dnia wezwania.
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.
§6
Wynagrodzenie
1. Wartość wynagrodzenia ogółem za wykonanie Umowy ustala się na kwotę:
Brutto

(słownie:

)

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całej dostawy przelewem na konto Wykonawcy w terminie
14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.
3. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.
4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnej Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej
faktury.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:612-13-86-214.
§7
Kary umowne
1. W razie zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty netto ujętej w §6 za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie przez jedną ze stron od niniejszej umowy bez winy strony drugiej, strona która odstąpiła od
umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 5% całkowitej kwoty netto

ujętej w §6. Kara umowna za odstąpienie od umowy nie zostanie naliczona w przypadku zaistnienia istotnej
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, w terminie 14 dni
od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez
Wykonawcę może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy (w formie potrącenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z faktury przedłożonej przez Wykonawcę). Wykonawca w przypadku zwłoki
Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§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.
§ 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 – Zestawienie rzeczowe- Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
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