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Załącznik Nr 5 

(projekt umowy)                            UMOWA Nr........../……. 
 
zawarta w dniu ……………….  roku, pomiędzy Miastem Kalety z siedzibą 

42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, reprezentowanym przez:  

Burmistrza Miasta Kalety                     - mgra Klaudiusza Kandzia 
przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta - mgra Renaty Sosnica 
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a   

…………………………………………………………………………....……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ 

wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości przekraczającej 14 tys. euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca w oparciu o wygrany przetarg nieograniczony ogłoszony na portalu UZP,   
    numer ogłoszenia na portalu UZP ................. - 2013 z dnia ......................., zobowiązuje się do  
    wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem tj.: 
 

„Dostawa i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety” 
w zakresie:  

 
     ZADANIE NR ……….. 
     ZADANIE NR ……….. 
     ….. 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określony został w SIWZ stanowiący integralną 
część niniejszej Umowy. 

 
dotyczy projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez 
kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście 

Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą złożoną w przetargu 
stanowiącą integralną część niniejszej umowy obowiązującymi przepisami, normami, a także na 
warunkach ustalonych w SIWZ i umowie. W ramach swojego zobowiązania Wykonawca  
w szczególności zapewni wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry 
posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania prac wchodzących w skład 
przedmiotu umowy.  

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całego Przedmiotu Umowy w terminie do 16 maja 

2014 roku 
2. O zamierzonym terminie wykonania dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem przynajmniej dwudniowym. 
 

§ 3 
Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest Wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na  
    skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac wynikających z realizacji  
    przedmiotu Umowy.  
 
 

§ 4 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określono: 

ZADANIE NR 1:  na kwotę netto ……….......…… zł (słownie: ……...…………………………… zł)  

      należny podatek VAT w wysokości …………………., na łączną kwotę brutto ………….…… zł   

      (słownie: ………………………………………………..……… zł) - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

     

ZADANIE NR 2:  na kwotę netto ……….......…… zł (słownie: ……...…………………………… zł)  

      należny podatek VAT w wysokości …………………., na łączną kwotę brutto ………….…… zł   

      (słownie: ………………………………………………..……… zł) - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

     

    ZADANIE NR ……… 

 

ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY WYNIESIE: 
netto ………..................................…… zł (słownie: ……...………………………………………… zł)  

      należny podatek VAT w wysokości …………………., na łączną kwotę brutto ………….…… zł   
      (słownie: ………………………………………………..……… zł) - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
4. Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę, po protokolarnym  

przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy. 
5. Z czynności przekazania sporządza się protokół podpisany przez obie strony. 
6. Faktura Wykonawcy będzie uregulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie  

do 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu po uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

 
 
 

§ 5 
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy samodzielnie lub przy pomocy 

podwykonawców, których udział przewidział w swojej ofercie złożonej w przetargu. 
2. Możliwość wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w sytuacji, gdy 

Wykonawca nie przewidział ich udziału w swojej ofercie jest dopuszczalne w uzasadnionych 
przypadkach oraz po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 6 

1. Począwszy od daty odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości przez okres zgodnie z SIWZ dla poszczególnego zadania, w ramach której zobowiązany 
jest do świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek przedmiotu Umowy w okresie 
obowiązywania gwarancji. 

3. Termin wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancji wymieniony w ust. 1, o czas 
równy okresowi, który upłynie od zgłoszenia wady lub usterki do czasu wydania Zamawiającemu 
przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek. 

 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność według następujących zasad: 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) za nienależytą realizację przedmiotu umowy, za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  
- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 8 
Wyłącza się zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 
 

§ 9 
Do dokonywania odbioru przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego i do kontaktu z Wykonawcą 
upoważniony jest Pan Michał Szewczyk, tel. 664 993 885. 
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). 
2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, 
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1. egz. dla Wykonawcy  
oraz 3. egz. dla Zamawiającego. 
 
 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:  

a) Formularz ofertowy – kopia 

b) SIWZ. 

 
 
       DOSTAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY  
 


