
Istotne postanowienia umowy – zał. nr 3 

 

Umowa nr ,,,/2018 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 4 

pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku(Dz. U. z 2017 r., 

póz. 1579 - tekst jednolity) w dniu ………... pomiędzy  

Wadowicką Biblioteką Publiczną z siedzibę w Wadowicach, ulica Legionów 1, 34-100 

Wadowice, NIP 551-10-33-090, reprezentowaną przez : Bożenę Płonkę – dyrektora WBP. 

zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………….. reprezentowaną przez: …………………………………………………….. 

zwaną w dalszym tekście „Wykonawcą”, 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Dostawca  przyjmuje do wykonania zadanie: Dostawa mebli  

     bibliotecznych wraz z niezbędnym montażem do Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki  

     Publicznej, 34-100 Wadowice, os. Kopernika 10/11. 

 2.  Zakres  przedmiotu zamówienia określony jest szczegółowo w ofercie Wykonawcy  

      stanowiącej załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie  ,o którym mowa w § 1 w terminie  

   do dnia 10 września  2018 roku. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostawę regałów do siedziby Zamawiającego  

   wraz z niezbędnym montażem . 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Dostawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : ...... .......................zł  

netto + Vat .........% ( tj. .............................. zł) czyli łącznie brutto ..........................zł  

 ( słownie : ...................................................................................................................... 



2. Kwota określona w ust.1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu      

    zamówienia, o którym mowa w § 1 . 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność                

    Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem                  

   przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek  

    bankowy w terminie 14 dni , od daty wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu  

   prawidłowo wystawionej  faktury.  

5.Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo- 

   odbiorczy. 

6.Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności  

    wniesie zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 1.Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 48 miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie  

    od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie uzgodnionym  

   obustronnie jednak nie dłuższym niż 14 dni i upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad  

    Dostawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów, bez utraty prawa do  

    gwarancji.  

 

§ 5 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku : 

    - zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

      w § 3 za każdy dzień zwłoki, 

    - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę  

      w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3. 

2. Karę , o której mowa w ust.1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez  Zamawiającego  

    rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu     

    żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej . Zamawiający jest upoważniony do         

    potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3.Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych,  

    jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie        

w formie pisemnego aneksu. 

 



§ 7 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez  sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu      

Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

  

Kontrasygnata Głównego Księgowego 

 

 

 

 
 
 
 


