
      UMOWA 
Nr ZP.VIII.7011.004.2014

zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w dniu …................... we Włodowicach,
pomiędzy  Gminą  Włodowice z  siedzibą  Urząd  Gminy  we  Włodowicach;  42-421 
Włodowice, ul. Krakowska 26, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Adam Szmukier – Wójta Gminy Włodowice 
przy kontrasygnacie
Katarzyna Kochman – Skarbnika Gminy Włodowice
NIP 6492280007
tel.: 34 3153001, fax: 34 3153031
e-mail: urzad@wlodowice.pl

a
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
NIP............................
tel.: …........................... fax.: ….......................
e-mail: ….............................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest remont bramy garażowej poprzez zakup i montaż bramy 
segmentowej w garażu OSP Rzędkowice przy ul. Strażackiej 1, polegający na dostawie 
bramy garażowej przemysłowej, segmentowej z blachy stalowej, o grubości panelu min. 
40 mm, malowanej w kolorze Ral3000 czerwonym, ocieplonej, uszczelnionej po obwodzie, 
z  drzwiami  serwisowymi  o  szerokości  0,90  m,  z  napędem elektrycznym dostosowana 
do  istniejącego  otworu  bramowego  o  wymiarach  (w  ościeżu):  szerokość  –  2,95  m, 
wysokość – 3 m, odległość do sufitu (nadproże) – 63 cm.
Zakres zamówienia obejmuje: demontaż istniejącej bramy garażowej, dostawę i montaż 
nowej  bramy  garażowej  wraz  z  niezbędną  instalacją  elektryczną  zapewniającą 
automatyczne funkcjonowanie bramy oraz obróbkami murarskimi
- zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dn. ….............. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 
2.  Wykonawca  zobowiązany jest  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
4. Do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby odpowiadające
Polskim Normom i dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 15.12.2014r.

§ 3
1.  Wykonawca  zapewnia,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  fachową,  kwalifikacje, 
doświadczenie, możliwości  i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy 
i będzie w stanie należycie zrealizować zamówienie.
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczony przedmiot  niniejszej  umowy jest  fabrycznie 
nowy,  odpowiedniej  jakości  i  funkcjonalności,  wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych, 
a w szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych.
3. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 



wobec zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części zamówienia.
4.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania 
Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4
1.  Wykonawca  do  dnia  odbioru  końcowego  (ostatecznego)  przekaże  Zamawiającemu 
następujące dokumenty:
a). dokument gwarancji, 
b). atesty lub deklaracje zgodności na wyrób,
c).  oświadczenie  Wykonawcy  o  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  i  robót  zgodnie 
z umową i sztuką budowlaną.
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wynikającego z niniejszej 
Umowy,  uznaje  się  datę  odbioru,  stwierdzoną  w  protokole  odbioru  końcowego 
(ostatecznego).
3.  W  razie  nie  usunięcia  w  ustalonym  terminie  przez  Wykonawcę  wad  i  usterek 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  Zamawiający  jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają    
wynagrodzenie w łącznej kwocie: ….................... zł netto, plus   
należny podatek VAT …................. zł. Łącznie wynagrodzenie  wynosi:    
…......................... zł brutto, słownie: ….................................................brutto.
3. Wartość zamówienia w § 5 ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia (w tym: demontaż starej bramy, montaż nowej bramy, koszty transportu).
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
3.  Wystawienie  faktury  następuje  na  podstawie  podpisanego  przez  Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego (ostatecznego).
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo   
wystawionej faktury Vat.
4.  Wykonawca  nie  może  bez  zgody  zamawiającego  dokonać  cesji  wierzytelności, 
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

§ 6
1.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  dostawę  stanowiącą 
przedmiot umowy. 
2. Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg
od daty odbioru końcowego (ostatecznego) od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na 
cel  określony w umowie  lub  wynikający z  przeznaczenia rzeczy,  albo jeżeli  wykonany 
przedmiot umowy nie ma właściwości, które posiadać powinien lub został wydany w stanie 
niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu  
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze. 
5. Dokument gwarancji wystawiony zostanie w dniu odbioru końcowego w formie i treści 
określonej w załączniku do umowy.

§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej  zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 



W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 8
Strony ustalają,  że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  Zapłata  kary  umownej  może  nastąpić,  według  uznania  Zamawiającego, 
poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
2)  za  odstąpienie  od  umowy  nie  spowodowane  przyczynami  leżącymi  po  stronie 
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2.  Jeżeli  kara umowna nie  pokrywa poniesionej  szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

§ 9
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

 § 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.
2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub  wykonania  umowy,  podejmą  w  dobrej  wierze  rokowania  w  celu  polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 
do  polubownego  rozwiązania  sporu  w  terminie  7  dni  od  pisemnego  wezwania  do 
wszczęcia  rokowań,  spór  taki  Strony  poddają  rozstrzygnięciu  przez  sąd  właściwy  dla 
zamawiającego. 

 § 11
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy 
i 1 egz. dla Zamawiającego.

       Wykonawca :                                                                  Zamawiający :



Załącznik do umowy

………………………………….
wykonawca

    Dokument gwarancji

Udzielam  gwarancji  jakości  na  przedmiot  zamówienia   na  podstawie  umowy 
Nr ZP.VIII.7011.004.2014  z dnia ….................r.
na n/w warunkach:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w wydanym przedmiocie umowy
w okresie 36 miesięcy od daty protokołu odbioru.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane na pisemny wniosek
Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenie przedmiotu
wolnego od wad.
Wyboru  sposobu  wykonania  obowiązków  wynikających  z  gwarancji  dokonuje 
Zamawiający.
4. Koszty związane z usunięciem wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego
od wad ponosi Wykonawca.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczy zamawiającemu
zamiast przedmiotu wadliwego przedmiot wolny od wad albo dokonał istotnych napraw 
rzeczy  objętej  gwarancją  termin  gwarancji  biegnie  od  nowa  od  chwili  dostarczenia 
przedmiotu wolnego od wad lub dokonania naprawy.
Jeżeli wykonawca wymienił część przedmiotu wadliwego zasadą powyższą stosuje się
do części wymienionej.
W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

Wykonawca:

…..............................


