Znak sprawy: IPR.272.1.19.2016
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR …….. (WZÓR)
zawarta w dniu …..2016 r. w Łęcznej pomiędzy:
Powiatem Łęczyńskim z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna,
NIP 505 001 77 32, REGON: 431019425,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Roman Cholewa – Przewodniczący Zarządu
2. Dariusz Kowalski – Wicestarosta
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………….. z siedzibą w …………………, , wpisaną w dniu …………………. do
……………………….. pod nr ……………………… zwaną dalej "Wykonawcą ", reprezentowaną przez:
………………………………
………………………………

- …………………..
- …………………..

NIP …………………, Regon …………………….., zwanym w dalej Wykonawcą,
zwanym w dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
według art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 2164).
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§1
Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej (ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna) w ramach realizacji projektu
„Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej”,
dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Na urządzenia do siłowni
składają się:
a) Atlas wielofunkcyjny 4-stanowiskowy (1 szt.), model ……
b) Bieżnia elektryczna (2 szt.), model …….
c) Rower magnetyczny (2 szt.), model ……..
d) Rower eliptyczny / orbitrek (1 szt.), model …….
Urządzenia powinny zostać dostarczone do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej
(ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna), do dnia ……..
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt na okres 24
miesięcy od daty dostarczenia urządzeń wskazanej w ust. 2.
Zamawiający dopuszcza zmianę modelu urządzeń wykazanych w § 1 pkt. 1. a) – d) na
równoważny lub wyższy, spełniający jednocześnie dane techniczne określone w zapytaniu
ofertowym, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które
uniemożliwiają dostarczenie pierwotnie określonego modelu.
Zmiana o której mowa w § 1 pkt. 5 wymaga aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.
§2
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie
w wysokości ……………… zł brutto, (słownie: ……………………………. złotych). Na rachunku /
fakturze Wykonawca wyszczególni ceny poszczególnych urządzeń.
Wynagrodzenie całkowicie wyczerpuje finansowe roszczenia Wykonawcy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto podane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.
Warunkiem wystawienia rachunku / faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru
potwierdzający należyte wykonanie umowy.
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Rachunek / faktura za wykonanie przedmiotu umowy powinien zostać wystawiony w terminie do
5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawiciela
Zamawiającego.
§3
Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stosuje się karę umowną w
wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego stosuje się karę
umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
W przypadku zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy, wskazanym w § 1 ust. 2, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust.1.
W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
W przypadku niezrealizowania lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z powodu zdarzeń
losowych wynikłych na skutek działania siły wyższej (np. wojna, katastrofa naturalna), żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
§4
Zamawiającemu oprócz wypadków wskazanych w kodeksie cywilnym przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową. Prawo to
Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od stwierdzenia powyższych okoliczności.
Zmawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji niezrealizowania
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 2.
§5
Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden
dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.
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