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GGmmiinnaa  BByycczzyynnaa   
 

Rynek 1                                                                                                 tel./fax. 077 413 41 50  
46-220 Byczyna                                                                                 e-mail: um@byczyna.pl 
 

 

 
Załącznik nr 5  do SIWZ – wzór umowy 

 
Umowa zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV do 14 mieszkań 

dla repatriantów w Polanowicach nr 81 
 
zawarta dnia …………… w Byczynie 
pomiędzy : 
Gminą Byczyna z siedzibą w Byczynie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez : 
Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy RóŜewskiej 
zwana dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY, CENY 

1. W wyniku wyboru  Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielnie zamówienia publicznego, 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu AGD ma rzecz 
Gminy Byczyna, miejsce dostawy: Polanowice nr 81 (budynek Pałacu), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcą stanowiącymi 
integralną część umowy.  
 
2. Produkty stanowiące przedmiot umowy muszą być fabrycznie nowe i dostarczone do Zamawiającego  
w 
 oryginalnych opakowaniach producenta, na gwarancji producenta,  opakowania na częściach zewnętrznych 
muszą posiadać logo i nazwę producenta oraz rok produkcji dostawy.  

3. Całkowite wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia, zgodnie ze złoŜoną ofertą, wynosi: 
……………..……………..…………….. zł, słownie: ……………..……………...  …../100 złotych, w tym:  

 

§ 2  

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 

1. Termin realizacji dostawy ustala się:  do 30 listopada 2013 r. 

2. Dostawa zakończona będzie odbiorem jakościowym, potwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu umowy 
sporządzonym w obecności przedstawiciela dostawcy. 

3. Dostawę uwaŜa się za wykonaną, a ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą, 
gdy przedmiot zostanie dostarczony przez Wykonawcę i przyjęty protokołem przez Zamawiającego.  

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem 
pozwalającym na naleŜyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyŜszą starannością, efektywnością oraz 
zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
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3. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami 
odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy zachowaniu zasady dzielenia się z nimi posiadaną 
wiedzą i doświadczeniem. 
4. Wykonawca zapewnia, Ŝe przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, o zaoferowanych parametrach 
technicznych oraz niewadliwy. 
6. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, wynikłych  
z wykonania Umowy przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na siebie wyłączną 
odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich z tytułu powstałych szkód. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe w związku z 
transportem oraz montaŜem przedmiotu zamówienia.  

2. O stwierdzonych wadach ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niŜ w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 
Zawiadomienie nastąpi w formie telefonicznej, a następnie zostanie potwierdzone poprzez fax/pocztę 
elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę numer/adres.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od 
otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo złoŜonej reklamacji.  

4. Ponadto odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy art. 556 – 576 Kodeksu 
cywilnego.  

§ 5  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonane będzie  pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
w formie polecenia przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy. 

2. Podstawą rozliczenia dostawy stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony przez 
Zamawiającego wraz z oryginalną fakturą VAT Wykonawcy. 

3. Ustala się umowny termin zapłaty przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Termin uwaŜa się za zachowany, jeŜeli 
obciąŜenie rachunku dłuŜnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 

4. Faktury VAT wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą realizowane. Spowoduje to 
opóźnienie w zapłacie faktury z winy Wykonawcy do czasu nadesłania faktury korygującej, prostującej 
popełnione błędy. 

5. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego wyraŜonej w piśmie pod rygorem niewaŜności dokonać 
przekazania swoich wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią. 

§ 6  

GWARANCJE I REKLAMACJE 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjne uŜytkowanie dostarczonego wyposaŜenia, 
zgodnie z warunkami podanymi w ofercie przetargowej. 

2. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad fabrycznych dostawy (w tym uszkodzeń podczas 
transportu), Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zająć stanowisko o sposobie i 
terminie usunięcia stwierdzonych wad. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o wadach dostawy na piśmie. Zgłoszenie 
moŜe zostać przesłane drogą telefaxową lub pocztową. 

§ 7  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a. w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 
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b. w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia nie dostarczonego w terenie za kaŜdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

c. w  wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od jej realizacji  
z własnych przyczyn. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną: 
a.     w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia, w raz odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; 
b.     w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od jej realizacji z 

własnych przyczyn. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego wysokość 

zastrzeŜonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
4. Naliczone kary umowne wynikające z ust. 1 Zamawiający potrąci z faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a.  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 1 ust. 2, za kaŜdy dzień opóźnienia. 
b.  za niewykonanie umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego za dostawę określonego w § 1 ust. 2. 

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzęt moŜe być dostarczony wyłącznie w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 
14:00. 

2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP  i Kodeksu 
Cywilnego.  

4. Wszelkie zmiany warunków określonych w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko, jeŜeli będą 
zgodne z postanowieniami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron składane w związku z 
umową winny być dokonywane w formie pisemnej – aneksami – pod rygorem niewaŜności innej formy.  

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

7. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:  

 

..............................                 .............................. 

 

..............................                                                  

 


