
Wzór Umowy nr ........ /2021 

 

Zawarta w dniu ......................  w Piekarach Śląskich, pomiędzy: 

 

Gminą Piekary Śląskie, w imieniu której działa : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 41-943 

Piekary Śląskie, NIP : 498-02-62-299, REGON: 272100096,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez : 

 Dyrektora                –       Łukasza Tomczyka 

Główną Księgową  –        Iwonę Bienias 

 

a 

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

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

 

Zwaną dalej w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest  zakup wraz z montażem urządzeń na wybieg dla psów . 

2. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówioną przez Zamawiającego dostawę urządzeń oraz 

zobowiązuje się do montażu na adres : Piekary Śląskie ul. Armii Krajowej   

§2 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy całego asortymentu wraz z montażem zgodnie ze 

złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie do 31 października 2021 r na 

wskazany adres , Piekary Śląskie ul. Armii Krajowej 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru urządzeń  w przypadku ich niezgodności z 

treścią zamówienia  . Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zniszczenie, utratę lub kradzież 

materiałów do czasu ich dostawy. 

4. Ewentualne wady lub  uszkodzenia materiałów  stwierdzone przy odbiorze usuwane będą przez 

Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , jednak nie później niż do dnia  15 listopada 2021 r. 

5. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 2 lat  licząc od daty 

podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. W ramach gwarancji 

Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 



 

§3 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż tytułem wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowo po wykonaniu usługi. 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy 

kwoty : ….......  zł netto, + podatek VAT 23% tj : …........złbrutto ( ….................................................... ). 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy, za zrealizowaną zgodnie z  

Zamówieniem, dostawę urządzeń. Zapłata następuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy ….............................................................. . Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca, wystawiając fakturę, o której mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest uwzględnić 

w szczególności: 

1) numer lub datę poszczególnego Zamówienia, 

2) dostarczone urządzenia  w ramach realizacji poszczególnego Zamówienia oraz ilość dostarczonego 

materiału, 

3) cenę jednostkową netto dla danego urządzenia  ustaloną zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca świadomy jest faktu, iż ilość asortymentu jest ilością maksymalną, jaką może 

zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego,  W 

przypadku, gdyby rzeczywista suma ilości urządzeń  określona przez Zamawiającego   były mniejsze, 

Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu względnie do dochodzenia 

innych praw, w tym w szczególności żądania wykonania umowy i zobowiązuje się w tym zakresie do 

powstrzymania od wszelkich działań zmierzających do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

 

§4 

 

1.Wykonawca oświadcza , iż dostarczone urządzenia  spełniają wszystkie wymogi w zakresie dopuszczenia do 

obrotu i powszechnego stosowania   

2.Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu na jego żądanie stosowne dokumenty potwierdzające fakt 

dopuszczenia materiałów do powszechnego stosowania . 

3.Oferowane materiały powinny być pierwszego gatunku, nieużywane wolne od wad fabrycznych oraz spełniać 

wymagania jakościowe odnośnie tego typu materiałów. 

4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy zamówionej partii materiałów, w wysokości 80,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0.5 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto wadliwych materiałów za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego na 

usunięcie wady, usterki, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy. 

5. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekracza wartość naliczonych kar 

umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, 



na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

§ 5 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia dostarczenia całego asortymentu ( wliczając ewentualne 

usunięcie wad lub usterek podczas dostawy) 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

4.Strony zgodnie postanawiają, że ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 

 

 

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

   (własnoręczny podpis)                                                                                               (własnoręczny podpis)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Umowę sporządził : Pyka Artur -Kierownik Działu AG 

 


