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Projekt umowy 
 

Załącznik Nr 5 do siwz 

 

 

Umowa IR - ……..   /2014   

 

Zawarta w dniu  ……….  w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów 

ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :  

…………………………………………………………..  

przy udziale ……………………………………………..   

zwanym dalej Zamawiającym: 

a ………………………………………z siedzibą w …………………..........…… 

reprezentowaną przez:  

….......................................................................................................................... 

 zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

 

1.W wyniku przetargu nieograniczonego IR………………r, z dnia .....2014 r. Zamawiający 

zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  dostawę mebli z rozmieszczeniem w 

budynku Przedszkola w Zgłobicach   (kod CPV:  39160000-8  - meble przedszkolne, 

39131000-2    meble biurowe). 

 

2.Zamówienie obejmuje:  

1. Dostawę mebli wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1  do umowy. 

2. Rozmieszczenie tj. wniesienie mebli do budynku,  rozlokowanie lub montaż we wskazanych 

przez Zamawiającego pomieszczeniach.  
 

§2 

 

1.Terminy realizacji zamówienia:  

zakończenie:   …………………………r  

 

§3 

 

    1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ustalone zgodnie z ofertą w wysokości: ……………. brutto /słownie: ……………… zł /,  w 

tym podatek VAT.  

   2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż w okresie realizacji przedmiotu umowy cena zgłoszona do 

przetargu jest stała. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt.1 obejmuje: 

-wykonanie przedmiotu zamówienia.  

-koszty transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu zamówienia na miejsce dostawy.  

 

5. Rozliczenie za wykonanie umowy zrealizowane będzie na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.   
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6. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany 

przez Dyrektora Przedszkola. 

 

7. Do odbioru należy załączyć zestawienie załączonych certyfikatów i atestów wraz z 

aktualne certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez COBRABID BBC 

lub inną akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą wyroby na oferowane meble 

przedszkolne dla dzieci (krzesła, stoliki, szafki i szafy). 

Na krzesła należy załączyć atesty. 

 

8.Termin płatności: do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na 

Urząd Gminy Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19.  

 

§ 4 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały przedmiot umowy 

/następujący zakres rzeczowy: 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 

Wykonawca ………………………………………………………………. 

 

§5 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2.Wykonawca ma obowiązek zabudowania wyłącznie materiałów posiadających atest 

i dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie pod rygorem odmowy 

płatności faktury.  

3.Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zobowiązany sprawdzić 

wymiary na miejscu montażu.  

4.Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć opakowania po dostarczeniu i 

montażu przedmiotu zamówienia.  

5.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Wykonawca w okresie 

gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego, bezpłatny transport 

przedmiotu umowy do i z serwisu. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu 

umowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

§6 

 

1.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  Nr ident, NIP …………….. 

2.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr ident NIP ……………..  

 

§7 

 

1.Osoba do kontaktów po stronie Zamawiającego: .............................. –Dyrektor Przedszkola,   

2. Osoba do kontaktów po stronie Wykonawcy : .............................................………………..  

 

§ 8 

 

Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach 

i wysokościach: 
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1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za nieterminowe wykonanie umowy w wys. 0,1 % wartości umownej całości zamówienia 

za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, 

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

gwarancyjnym lub okresie rękojmi, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 

0,1% wartości umownej całości zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym 

dodatkowo kara ulega zwiększeniu o 50%  licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, 

c/ za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn  nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % 

wartości umownej całości zamówienia. 

 

3. Prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przysługuje ponadto w przypadkach    

    określonych w prawie zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym. 

 

 

 

§9 

 

Wykonawca udziela rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc 

od daty protokolarnego przekazania całego zakresu umowy. 
Okres gwarancji wg deklaracji producenta. 

 

 

§10 

 

Wszelkie zmiany warunków umowy odbywać się mogą w formie pisemnych aneksów pod 

rygorem nieważności. 

 

§11 

 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd 

gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 zachowuje 

Zamawiający. 

 

 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający:                                                                              
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