
       Europejski Fundusz Rolny
                       na rzecz
    Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowa 
Nr ZP.VIII.042.004.2014

zawarta w dniu …...............  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia pomiędzy:  
Gminą Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, 
ul. Krakowska 26 (powiat zawierciański, woj. śląskie),
reprezentowaną przez : 
mgr Adam B. Szmukier - Wójt Gminy Włodowice
przy kontrasygnacie mgr Justyny Wójcik działającej z upoważnienia Skarbnika Gminy 
Włodowice
NIP: 6492280007
tel. (34) 3153001; fax (34) 3153031
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
NIP: ….............................
tel. …...........................  fax. ….......................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
o następującej treści:

§ 1 
1.  Przedmiotem zamówienia  jest  wyposażenie  sali  widowiskowej  w  budynku  GOK 
we Włodowicach poprzez dostawę niżej wymienionych produktów:
1) Zestaw nagłośnieniowy -  1 szt. 
2) Mikrofon bezprzewodowy – 1 szt.
3) Laptop – 1 szt.
4) Radiomagnetofon – 1 szt.
5) Przedłużacz – 2 szt.
6) Tablice korkowe – 4 szt.
7) Rolety okienne – 8 szt.
8) Kotara – 2 kpl. 
9) Antyrama – 6 szt.
10) Belka świetlna – 1 szt. 
11) Projektor – 1 szt.
(według Załącznika Nr 1 do umowy stanowiącego Ofertę Wykonawcy z dn. …...................)

w cenie: …................... zł netto + ….................. zł podatek Vat = ….................. zł brutto
słownie: …........................................................................................................... brutto.

2. Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie nienaruszonym, 
wolnym od wad i uszkodzeń (w stanie stanowiącym gotowy, kompletny produkt).
3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu umowy.

§ 2
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zamówienie  stanowiące  przedmiot  umowy 
z należytą starannością i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.



§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami.

§ 4
Rozpoczęcie  wykonania  przedmiotu  umowy  nastąpi  w  dniu  podpisania  umowy, 
a zakończenie przedmiotu umowy do dnia 20.06.2014r. 

§ 5 
Strony postanawiają, że miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest sala widowiskowa 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach, przy ul. Żareckiej 59, (działka nr 
408/1, 408/2).                     

§ 6 
1. Dokumentem potwierdzającym zakończenie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-
odbiorczy podpisany przez obydwie strony umowy.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy wraz z załączoną do niego gwarancją na dostarczone 
produkty stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

                               § 7
Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy 2 lata gwarancji  liczone od dnia 
sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 8
1. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 9
1. Strony postanawiają, że obowiązująca je formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za przedmiot umowy za każdy dzień 
zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego .

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :
a)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Roszczenie o zapłatę należnych kar umownych nie będzie pozbawiać Zamawiającego 
prawa  żądania  zapłaty  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli 
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany . 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA :


