Umowa nr

PU/

/2018

zawarta w dniu ………………….. w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Siechnic- Milana Uśaka
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w wyniku zapytania
ofertowego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem Urzędu Miejskiego w Siechnicach

§1
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Dostawa namiotu plenerowego do Grodziszowa,
gmina Siechnice.
2. Umowa obejmuje zakup i dostawę 1 szt. namiotu plenerowego (imprezowego – z oknami bocznymi)
do miejscowości Grodziszów, gmina Siechnice. Zakres umowy zostanie wykonany zgodnie
z zapytaniem ofertowym z dnia 5 czerwca 2018 r., które stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie w terminie: do 6 lipca 2018 r.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
………………. (słownie: …………………………………………. 00/100).
2. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze wykonane usługi.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie prawidłowo
złożonej faktury oraz protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez obie Strony i
opatrzonego datą.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
5. Na dostarczane namioty wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy na swój koszt i ryzyko, do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
2. Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony przez
strony umowy.
3. Do realizacji niniejszej umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego: Tomasz Narolski Urząd Miejski w Siechnicach, e-mail:
tnarolski@umsiechnice.pl, tel. 071 786 09 84.
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………...

1.

2.

§5
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji zadania określonego
w §1 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w
stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 umowy.

3.

4.

5.
6.

Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz rękojmi,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na usunięcia wad.
W razie zwłoki w realizacji zadania powyżej 14 dni Zamawiający przysługuje prawo odstąpienia od
umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
Jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości powstałych szkód, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości powstałej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych oraz odszkodowania z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§6
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej
zgody obu Stron.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
5. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.
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