
 

 

 

           Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 

  

Umowa Nr ……. 

(projekt) 

 

zawarta w dniu …………………….. r. w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna, NIP 685-10-04-834, 

REGON 370440330 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Krempna – Kazimierza Miśkowicza, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a firmą: ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

........................................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

Mając na uwadze treść art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawarto umowę 

następującej treści : 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

dostawie wyposażenia do budynku CALS w ramach projektu pn.: ,,Zagospodarowanie 

zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”. 

Zadanie związane jest z realizacją projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 

2014-2020 „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”, Oś 

priorytetowa VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Działanie 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wszystkie dostarczone sprzęty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, 

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego 

specyfika urządzenia lub materiału). 



 

2. Wykaz wyposażenia zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, ustawienia wyposażenia do 

budynku …………………. zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. 

§ 2 

1. Wykonanie dostawy i  ustawienia wyposażenia w zakresie określonym w załączniku 

Nr 5 do zapytania ofertowego nastąpi w terminie do ……… 2021 roku. 

2. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach pracy 

Zamawiającego. 

3. Przedstawiciele stron w zakresie realizacji niniejszej umowy: 

1) przedstawicielem Zamawiającego jest -  …………… ……………  - 

………………(tel. ……………………..e-mail:…………..). 

2) przedstawicielem Wykonawcy jest …………… …………… - …………………  (tel. 

……………, e-mail: …………………………..@.....................). 

4. Zmiana ww. przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

poinformowania o tym fakcie drugiej strony bez konieczności sporządzania Aneksu do 

umowy. 

5. Termin rozpoczęcia realizacji dostawy w miejscu przeznaczenia - tj. w obiekcie 

………………….. zostanie ustalony w uzgodnieniu pomiędzy ww. przedstawicielami 

stron umowy. 

6. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru dokonane 

przez komisje powołaną w tym celu po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności 

przedmiotu umowy. 

7. Do czasu odbioru sprzętu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy 

w przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy nie będzie odpowiadać standardom 

jakościowym, bądź będzie niezgodny z warunkami określonymi w §1. 

 

 



 

§ 3 

1. Łączne wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy wynosi: ogółem netto: 

…………….. zł  (słownie: …………………………), ogółem brutto: ……………. zł 

(słownie: ………………………………………………), w tym podatek VAT …… %. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę Protokół         

Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek 

bankowy,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przed-

stawioną ofertą, zasadami uczciwego kupiectwa, należytą starannością 

i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami. 

3. Wykonawca oświadcza, że  dostarczony asortyment będzie w całości fabrycznie 

nowy i nie używany. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za zwłokę w wykonaniu 

czynności określonych w § 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego realizacji. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiajacemu kary 

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

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, zobowiązany on jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

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

4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego 

szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na        

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 



 

6. Maksymalna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może 

przekroczyć  20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto. 

§ 6 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie 

danych uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, a dotyczących drugiej Strony, 

chyba że ich ujawnienie jest niezbędne dla celów wykonania niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 

Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

1. Integralną część umowy stanowią: 

a) oferta Wykonawcy 

b) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla             

Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

       WYKONAWCA:                                                                           ZAMAWIAJĄCY: 

 


