
  
 UMOWA NR …………………..

W dniu ….................... 2016 roku w Staszowie, pomiędzy:
Gminą Staszów mającą swoją siedzibę w Staszowie, ul. Opatowskiej 31, 28-200 Staszów, 
NIP: 866-160-87-31, REGON: 830409749
reprezentowaną przez:
1. Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
przy kontrasygnacie:
2. Joanny Pokory – Skarbnika Miasta i Gminy Staszów
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............,  co  potwierdza  wydruk  KRS/CEiDG  stanowiący  Załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy,
zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

w rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004
r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.)  została  zawarta  umowa
o następującej treści :

§ 1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
umowy pn.:  „Dostawa dwóch fotopułapek wraz z metalowymi skrzynkami oraz akcesoriami”.
2.  Zakres  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1,   obejmuje  między  innymi  zakup  oraz
dostarczenie  do  siedziby  Zamawiającego  dwóch  fotopułapek  wraz  z  akcesoriami  oraz  dwóch  atrap
fotopułapek, zwanych w treści umowy FOTOPUŁAPKAMI, o parametrach określonych w „Zaproszeniu
do składania ofert” z dnia ……………………... stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
3.  Na  mocy  niniejszej  umowy  Zamawiający  nabywa,  zaś  Wykonawca  sprzedaje  Zamawiającemu
FOTOPUŁAPKI, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4.  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć  FOTOPUŁAPKI do siedziby Zamawiającego w terminie
wskazanym w § 3.
5.  Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  określa  „Zaproszenie  do  składania  ofert”  z  dnia  ......  r.
stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2
Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego FOTOPUŁAPKI są fabrycznie nowe oraz najwyższej
jakości, a także, że są wolne od wad prawnych  i fizycznych oraz że nie są obciążone prawami na rzecz
osób trzecich.

§ 3
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do dnia ….......... 2016 roku

§ 4
1.  Wykonawca  dostarczy,  FOTOPUŁAPKI  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  do  siedziby
Zamawiającego mieszczącej się w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31.
2. Dostawa FOTOPUŁAPEK powinna być zrealizowana w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do
piątku po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Zamawiającego. 
3. Wykonawca dostarczy FOTOPUŁAPKI do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny
koszt, jak również ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia FOTOPUŁAPEK do momentu
ich wydania Zamawiającemu.



§ 5
1.Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi na podstawie protokołu odbioru
zawierającego, co najmniej opis FOTOPUŁAPEK, miejsce i datę sporządzenia,  terminy wyznaczone na
usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze oraz podpisy osób upoważnionych ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy. 
2.Strony postanawiają,  że jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu niniejszej umowy do czasu
usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie FOTOPUŁAPEK zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie FOTOPUŁAPEK zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy.  Skorzystanie z prawa odstąpienia,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno
nastąpić  w  terminie  1  tygodnia  od  dnia  zaistnienia  przyczyny,  stanowiącej  podstawę  odstąpienia,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na FOTOPUŁAPKI, na okres 24 miesięcy licząc od
daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego.
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  wszelkich  atestów,  certyfikatów,
deklaracji zgodności oraz innych wymaganych dokumentów.     
3.  W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  każdej  wady
FOTOPUŁAPEK w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 
4. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony.
5.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  14  dni  od  daty  pisemnego  powiadomienia  przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
7. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres również
wynosi  24 miesiące licząc od daty  podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej  umowy  przez
Zamawiającego.
8.  Upływ okresów gwarancji  i  rękojmi  nie zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności  za wady, jeżeli
Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów.

§ 7
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy,
a także osobą  upoważnioną  do podpisania protokołu odbioru oraz protokołu usunięcia wad, o którym
mowa w § 6 ust. 4 jest …………………………………….. tel: …...............................
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy,
a także osobą  upoważnioną  do podpisania protokołu odbioru oraz protokołu usunięcia wad, o którym
mowa w § 6 ust. 4 jest …………………………………….. tel: …...............................

§ 8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma
niezmienne wynagrodzenie w kwocie brutto …........... zł (słownie złotych: …............ 00/100 ), zgodnie
z przedłożoną ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 3 do umowy.
2.  Kwota  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  zawiera  wszystkie  koszty
związane  z  realizacją  przedmiotu  niniejszej  umowy, w tym należny podatek  VAT. Nieuwzględnienie
przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania  przedmiotu  umowy na etapie  przygotowywania



oferty,  nie  może  stanowić  podstawy roszczeń  Wykonawcy  w stosunku  do  Zamawiającego,  zarówno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.
3.  Strony postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonany  przedmiot  umowy nastąpi  w oparciu  o  fakturę
końcową wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy.
4.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  podpisany  obustronnie  protokół  odbioru
przedmiotu niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  1 płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy w Banku ….............. numer rachunku ….................................., w terminie 14 dni od dnia
otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9
Strony postanawiają  o stosowaniu  kar  umownych,  które  będą  naliczane  w następujących  wypadkach
i wysokościach: 
1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,  określonego w § 8 ust.  1 niniejszej  umowy,  za każdy dzień
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
4)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto,  określonego  w  §  8  ust.  1
niniejszej umowy.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych:
1)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn,  za  które  Zamawiający  ponosi
odpowiedzialność,  w  wysokości  10% wynagrodzenia  umownego  brutto,  określonego   w  §  8  ust.  1
niniejszej umowy,
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  za które ponosi on odpowiedzialność,
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający ma prawo  do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10
1.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  między  innymi  w  następujących
przypadkach:
1) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
2)  w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej
podstawę  odstąpienia  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności  takiego  oświadczenia  i  powinno
zawierać uzasadnienie.

§11
Wykonawca nie  może przenieść  swoich  uprawnień  i  obowiązków określonych niniejszą  umową,  ani
powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom, bez zgody Zamawiającego.

§ 12



Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

§ 13
Wszystkie Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 14
W sprawach  nieunormowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 

§ 15
Umowa została  sporządzona  w 3  jednobrzmiących  egzemplarzach   jeden   dla  Wykonawcy,  dwa  dla
Zamawiającego.

§ 16
Spory mogące  wynikać  z  niniejszej  umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie  sądu powszechnego
właściwego dla  siedziby Zamawiającego. 

§ 17
Wykaz załączników:
- Załącznik Nr 1 – aktualny wydruk KRS/CEiDG Wykonawcy,
- Załącznik Nr 2 - „Zaproszenie do składania ofert” z dnia ….................... r.,
- Załącznik Nr 3 –  oferta cenowa Wykonawcy.

W Y K O N A W C A             Z A M A W I A J Ą C Y


