
 
 

 

Załącznik nr 9 

 
 
Nr sprawy FZP.2.2013  

 
UMOWA(WZÓR)  NR ………. 

 
zawarta w dniu ……………… 2013 r. 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, 
 
 reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym  
a 
______________________________________________________________ 
 
NIP ____________________________REGON ______________________ 
reprezentowanym przez: 
______________________________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem 
Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach 
organizacyjnych” przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn Nr 42/2013 z dn. 09.07.2013 r. 
pn. „Oznakowanie  szlaku konnego pn. „Kawęczyńska przygoda w siodle ”została zawarta umowa 
o następującej treści:  

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest oznakowanie szlaku konnego pn. „Kawęczyńska 
przygoda w siodle” na terenie Gm. Kawęczyn. 

2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostaną wykonane zgodnie z wymogami 
opisanymi w zapytaniu ofertowym i obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie cenowej na dzień: 31.05.2014 r.  wg. harmonogramu 
prac, przy czym Zamawiający wymaga kompletnego oznakowania co najmniej 1 trasy 
średnio-dystansowej do 20.04.2014 r.  

2. O gotowości przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca poinformuje Zamawiającego w 
formie pisemnej, za pośrednictwem faksu na następujący nr 63 2885 940  lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail………………….. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie..........................................................................zł brutto (słownie 
......................................................................................................................................... ) 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 
nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .......................................................... w 
terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru 
podpisanego przez obie strony. 

 

 



 
 

 

 
§ 4 

1.  Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o terminie odbioru wykonanej usługi z 

dwudniowym wyprzedzeniem przy czym odbiór nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach 
pracy Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji w trakcie opracowywania przedmiotu 
zamówienia oraz odbioru na podstawie testu jakościowego polegającego na sprawdzeniu i 
porównaniu parametrów przekazanego przedmiotu zamówienia z parametrami wymaganymi 
w zapytaniu ofertowym. 

4. Z przekazania zostanie sporządzony protokół odbioru. Wszelkie konsultacje dotyczące 
realizacji przedmiotu zamówienia odbywać będą się w siedzibie Zamawiającego, po 
uprzednim pisemnym lub przesłanym drogą elektroniczną uzgodnieniu terminu spotkania 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na elementy z PCV  i metalu, 
oznakowania, natomiast na pozostałe według gwarancji producentów. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego 

§ 6 
1. Ustala się, że wiążącą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 
określonego w § 2 niniejszej umowy. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2 % kwoty brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ostatniego dnia 
ustalonego przez strony na usunięcie wad. 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
20,0 % kwoty brutto określonej w § 3 niniejszej umowy. 

4) zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej 
Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 
wysokości 20,0 % kwoty brutto określonej w § 3 niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych 

 
§ 7 

1. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie 
przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z 
wykonywaniem umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty z zastrzeżeniem w ust.2. 

2. Zmiana postanowień warunków Umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji Umowy 
może nastąpić w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej realizacji 

niniejszego zamówienia, 
b) zmiany obowiązujących dokumentów strategicznych regionalnych, krajowych lub 

wspólnotowych odnoszących się do prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia, 



 
 

 

c) zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron niniejszej Umowy, powodujących 
konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji prac przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby 
dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, pomimo 
dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, 

d) konieczności wykonania dodatkowych badań, analiz, konsultacji, uzgodnień 
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia, objętego niniejszą Umową wymagających poniesienia 
dodatkowych rażąco wysokich kosztów w stosunku do  przewidzianego wynagrodzenia, 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Do bezpośrednich, bieżących uzgodnień dotyczących realizacji niniejszej umowy, jednak bez prawa 
do zaciągania zobowiązań, strony upoważniają: 
1) ze strony Zamawiającego – ………………………… 
2) ze strony Wykonawcy –…………………………… 
 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
          
 
                  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
 


