Umowa
zawarta w dniu …………….. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl –
Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl,
reprezentowanym przez :
1. Dyrektora
– Gretę Ostrowską
2. Gł. Księgowego – ………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………
reprezentowaną przez:
1.

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

2.

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

zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego „ogłoszenia o zamówieniu” zgodnie z regulaminem POSIR,
dotyczącym zamówień poniżej 30000 euro (zamówienie do którego nie stosuje się przepisów
ustawy Pzp – art. 4 ust 8), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż używanych w pełni sprawnych
bramek do systemu dostępu – 3 szt. dla stoku narciarskiego w Przemyślu.
Adres dostawy : Przemyśl ul. Pasteura – stok narciarski
2. Parametry techniczne bramek zgodnie wymaganiami technicznymi – załącznik nr 1
oraz ze złożona przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy i
będącą jej integralna częścią.
§2
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy: w kwocie
………….. brutto, słownie: …………………………………………………………………………………….
podatek VAT 23 % w kwocie …………………..zł,, kwota netto ………………. zł,
słownie : ………………………………………………………………………………………………………………
zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. W wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszystkie koszty jakie zostaną poniesione przez
Wykonawcę w celu wykonania umowy.
§3
Strony ustalają terminy realizacji
Termin realizacji przedmiotu umowy do 02.01.2020. Za dzień odbioru uważa się dzień
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1. Z chwila
podpisania protokołu odbioru – Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności
przedmiotu umowy.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi bramek
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§5
Warunki płatności
1. Rozliczenie za dostawę bramek odbywać się będzie w ratach:
Płatność w ratach: I rata w wysokości 50% ceny tj…………. zł brutto płatna
w terminie do dnia 28.02.2020
II rata w wysokości 50% ceny tj…………. zł brutto płatna
w terminie do dnia 31.08.2020

2. Faktury zostaną wystawione oddzielnie dla każdej raty płatności. Podstawa wystawienia
pierwszej faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Termin płatności faktur do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z
uwzględnieniem terminów jak w ust. 1 .
§6
Odbiór
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będą bramki systemu dostępu dla stoku
narciarskiego. Odbiór bramek zostanie potwierdzony podpisaniem przez obie strony
protokołu odbioru.
2. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, pozwalające
na ocenę prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu odbioru – w tym stosowne
certyfikaty, świadectwa etc.
§7
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmii
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres ……………… licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru bramek
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania
przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji, rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez
Zamawiającego.
4. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu
umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu umowy do dnia końcowego podpisania protokołu odbioru.
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji 0,5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki,
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek do dnia faktycznego
odbioru.
3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
§9
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności
§ 10
Odstąpienia od umowy i rozwiązanie umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 7 dni od zaistnienia poniższych okoliczności:
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1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań zgodnie z umową lub też nienależycie
je wykonuje, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń
przedmiotu umowy,
2) Zostanie ogłoszone rozwiązanie lub likwidacja firmy Wykonawcy.
§ 12
Rozstrzygnięcie sporów
1. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których strony nie będą
w stanie rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla
Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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