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                                                                                                                      projekt 

UMOWA BGR/342-…./2010      
 
 

Zawarta w dniu ……………………….. w Komprachcicach 
pomiędzy: 
Wójtem Gminy Komprachcice – Pawłem Smolarek  
a firmą 
………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, w trybie 
ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 – tekst jednolity) – w treści umowy zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa o 
następującej treści.   
 
 

§ 1  
 
Przedmiotem umowy jest: dostawa i montaż nowego namiotu biesiadnego z 
wyposażeniem 
 

§ 2  
 

1. Dostawa zostanie zrealizowana w dniu 03-09-2010 r. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do 

Samorządowego Ośrodka Kultury, ul. Niemodlińska 2,  46-070 Komprachcice. 
3. Wykonawca wykona  pokazowy montaż namiotu. 
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru 

podpisanym przez przedstawicieli stron. 
 

§ 4  
 

1. Cenę za realizację dostawy objętej umową, zgodnie z ofertą strony  ustalają na kwotę: 
 

- netto:  ………………. zł 
- brutto: ………………. zł 
słownie złotych : …………………………………………………………………..                         

 
2. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury przelewem na konto Wykonawcy  ……………………………………………. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na okres 24 miesięcy. 
2. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 
3. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania  protokołu odbioru.  
4. Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną razem z przedmiotem umowy. 
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§ 6 

 
    1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy  w wysokości 20% ceny umownej 
b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny 

umownej za każdy dzień zwłoki.         
 

§ 7  
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktu 3 
Rozdziału XII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach – art. 145 ust. 1 ustawy . 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art.145 ust. 1 i 
2 ustawy. 

 
 

§ 8  
 

1. Do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy,  
przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9   

 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla 
Zamawiającego.      
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca 

 
 

 


