
Załącznik Nr 5 do SIWZ  

 

UMOWA  nr   (projekt) 

 

zawarta w dniu  ........................................ r.  w Lubanowie  pomiędzy:  

Centrum Kultury w Błaszkach z siedzibą w  Lubanowie 27, 98-235 Błaszki  

reprezentowanym przez: Pana Józefa Jurę – Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach,   

zwanym dalej  Zamawiającym  

a   ….............................................................................................................................................. 

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

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści:  

 

§ 1 

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu  ................................. r. Zamawiający zleca,                          

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Dostawa sceny z zadaszeniem 

dwuspadowym”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego oraz do przeprowadzenia instruktażowego montażu i demontażu 

wszystkich elementów dostawy połączonego z przeszkoleniem osób wskazanych przez 

Zamawiającego.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ stanowiąca integralną część 

niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Warunki dostawy:   

1. Dostawa zrealizowana będzie na podstawie telefonicznego ustalenia terminu dostawy                   

i montażu.  

2. Dostawa nastąpi transportem własnym i na koszt Wykonawcy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancji: okres gwarancji na dostawę 

objętą umową wynosi ….. miesięcy.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego odbioru zrealizowanej  

dostawy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub 

uszkodzonych w wyniku transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny 

koszt.  

4. Czas reakcji serwisowej – 3 dni.   

 

§ 4 

Dostawa zrealizowana będzie w okresie 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  

- netto:  ……………… zł 

- podatek VAT ………….. zł  

- brutto: ………………….. zł   



Słownie: ………………………………………………………………………………………..   

2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany 

przez strony umowy za wykonanie i odebranie dostawy, zgodnie z ustaleniami 

Zamawiającego. 

3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy  

numer konta: ….......................................................................................................................... .  

4. Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.   

 

§ 6 

Strony ustalają następujące kary umowne:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:  

a) w wysokości 10% wartości dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b) w wysokości 1% wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki oraz                    

w przypadku reklamacji towaru nieodpowiadającego ustaleniom umowy określonym 

w § 1, za każdy dzień zwłoki.  

 

§ 7 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie 

wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.                        

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:  

1egz. dla Wykonawcy  i 1 egz. dla Zamawiającego   

 

   

             Zamawiający :                                                                        Wykonawca:  

                                                     

Akceptuję projekt umowy : 

 

.............................................................. 
imię, nazwisko i podpis/podpisy 

osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

  


