
załącznik Nr 2

WZÓR

U M O W A

zawarta w dniu  ..................  w Czerwionce – Leszczynach pomiędzy:
Gminą i Miastem  Czerwionka  – Leszczyny, ul. Parkowa 9 NIP: 642-000-97-26
reprezentowaną  przez :
Zastępcę Burmistrza – mgr inż. Pana Piotra Ignacego,
zwaną dalej „ Zamawiającym”
a
Firmą .................................................................................reprezentowaną przez :

1. .................................
2. .................................

zwanym dalej „Dostawcą”.

§ 1

W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 
29.01.2004  r   Prawo  zamówień  publicznych  .(Dz.U.  Nr  19  poz.  177  z  późniejszymi 
zmianami)na  zadanie  pn.  „DOSTAWA  WYPOSAŻENIA  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W 
BUDYNKU  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  PALOWICE” Dostawca zobowiązuje 
się dostarczyć Zamawiającemu, zgodnie z przedłożoną ofertą, do świetlicy wiejskiej   44 – 
246            Palowice ul.Wiejska 62 niżej wymieniony sprzęt:

1. stół do POOL BILARDA z wyposażeniem 1 sztuka,
2. Telewizor 1 sztuka,
3. odtwarzacz DVD 1 sztuka,
4. stoły 20 sztuk,
5. krzesła 80 sztuk,
6. stół do tenisa stołowego 1 sztuka.

§ 2
Wymieniony w § 1  sprzęt   należy dostarczyć do świetlicy Wiejskiej w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej 44 – 246  Palowice, ul. Wiejska 62  w terminie do dnia 23 października 
2006 r. Do tego dnia cały sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia powinien być 
dostarczony pod wskazany adres.

§ 3
Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu o którym 
mowa w  § 1  (do budynku OSP Palowice przy ul. Wiejskiej 6, 44-246 Palowice) zgodnie z 
wymaganiami jakościowymi.

§ 4

Strony ustaliły wynagrodzenie za przedmiot umowy, na podstawie złożonej oferty na kwotę: 
.........................  zł  netto powiększone o .............  zł podatku VAT, co daje   kwotę brutto 
................. zł (słownie: ............... zł), tym:
1. stół do POOL BILARDA z wyposażeniem ............ zł brutto,
2. Telewizor  ............. zł brutto,
3.odtwarzacz DVD ............ zł brutto,
4. stoły 20 sztuk po ............ zł brutto/szt. razem: .......... zł brutto,



5. krzesła 80 sztuk .............. zł brutto/szt. razem ........... zł brutto,
6. stół do tenisa stołowego ............. zł brutto.

§ 5
Wykonawca  zamówienia  zobowiązuje  się  udzielić  ……..  (minimum  12  miesięcy)  miesięcznej 
gwarancji na dostarczony sprzęt wymieniony w § 1..

§ 6
1. Zapłata  należności  za  dostarczony  sprzęt  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT, 

wystawionej  po  dostawie  przedmiotu  zamówienia  pod  wskazany  w §  2  adres   w 
formie  przelewu,  po  podpisaniu  protokołu  zadawczo  –  odbiorczego,  na  konto 
wskazane  w  fakturze,  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  faktury  przez 
Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się za zachowany w przypadku obciążenia w 
ostatnim dniu rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu jest Adrian Strzelczyk – inspektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego tel. 032 429 59 49.

3. O  terminie  dostawy  sprzętu  pod  adres  wskazany  w  §  2  należy  powiadomić  co 
najmniej trzy dni wcześniej Adriana Strzelczyka, tel. j.w.

4. Ze  strony  Dostawcy  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  przedmiotu  umowy  jest 
..............................

§ 7
1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  w  tym  nie 

dokonania napraw gwarancyjnych w terminie określonym w pkt. 2 strony stosować 
będą  kary  umowne  w  wysokości  0,2  %  wartości  towaru  nie  dostarczonego  
w  terminie  lub  dostarczonego  z  wadami,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  
w dostawie lub w usunięciu wady towaru.

2. Naprawy gwarancyjne wykonane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady 
sprzętu przez Zamawiającego.

3. Strony  mogą  na  zasadach  ogólnych  określonych  w  kodeksie  cywilnym dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy 
pisemnej z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

W sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 10

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego 
i jeden dla wykonawcy.
 

Zamawiający:                                                            Wykonawca:


