
Wzór umowy 

UMOWA Nr … 
 
 

Umowa została zawarta w Trzebielu, w dniu ……………… r. pomiędzy : 

Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Trzebielu , z siedzibą przy ul. Żarskiej 52, 68-212 Trzebiel 

NIP: 928-208-20-47, REGON 361932540 

w imieniu której występuje: 

Dyrektor OKiB w Trzebielu – Małgorzata Cegielska 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a    

………………………………………………………….. 

reprezentowana przez: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

zwana dalej Wykonawcą. 

 

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia …………………w wyniku dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy , zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa instrumentów klawiszowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy złożony przez 

oferenta do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiący integralną część umowy. 

3. Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 

dostarczenia sprzętu ważnych kart gwarancyjnych dla wymienionych w pkt. 1 

urządzeń. 

§ 2 

      1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie od daty 

zawarcia umowy do dnia 28 sierpnia 2017 r.. 

      2.  Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru   

     zawierający między innymi  przygotowaną przez Wykonawcę specyfikację dostawy. 
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3. Data podpisania dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu jest terminem 

zakończenia dostawy przedmiotu umowy i będzie stanowić podstawę do ostatecznego 

rozliczenia. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:      

     netto ……………. zł (słownie złotych: …………………………………………………….)                        

     podatek ……………………… (słownie złotych: …………………………………………) 

     brutto ………………..zł (słownie złotych: …………………………………..    ………..). 

2. Należność z tytułu zakupu i dostawy urządzeń Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

przelewem na rachunek bankowy o numerze konta………………………………………, w terminie 

21 dni od dnia: 

            - otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany protokół 

odbioru robót przez obie strony umowy.  

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 4 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki 

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1. 
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§ 5 

Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia licząc 

od dnia podpisania prze obie strony protokołu technicznego odbioru przedmiotu umowy. 

         

§ 6 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 7 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9 

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

Stron. 

 

 

     

        Zamawiający                                                                                   Wykonawca 


