
 
                                         UMOWA                            Załącznik Nr 6 

 
 

Zawarta w  dniu  …………... pomiędzy Gminą Wilków, z siedzibą  
przy ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków NIP: 752-135-91-96 zwaną dalej 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
1. ……………………. – Wójt Gminy Wilków 
a 
…………………………………… 
…………………………………… 
zwanych  dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania ofertowego z dnia ……….zleca, 
a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy  i montażu  urządzeń 
zabawowych w miejscowości Wilków  w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki 
w gminie Wilków” realizowanego przez Gminę Wilków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak 
niżej: 

Urządzenia: 
……………… 

2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, 
mają spełniać wymogi stawiane przez polskie i europejskie normy  w  zakresie 
bezpieczeństwa, montażu, projektowania i konserwacji. 

3.Materiały, substancje, śruby, łańcuchy oraz inne połączenia oraz elementy 
zabezpieczające stosowane przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać 
wymagane atesty i dopuszczenia. 

4. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z którym Wykonawca zapoznał 
się , co niniejszym potwierdza oraz  oferta Wykonawcy. 

 
§ 2 

Termin realizacji sprzedaży, dostawy i montażu  urządzeń zabawowych wynosi 
……dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. 
 

§ 3 
1. Urządzenia zabawowe Wykonawca dostarczy własnym transportem. 
2. Wykonawca dokona montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę kontroli placu urządzeń oraz 

książkę placu urządzeń wraz z  atestami, certyfikatami na wmontowane 
urządzenia zabawowe. 

§ 4 
1. Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy cenę tytułem sprzedaży urządzeń 

zabawowych w wysokości ………….. zł brutto (słownie: …………….) w tym 
podatek VAT*. Cena obejmuje również koszty dostawy i montażu urządzeń, 
wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody , koszty oraz straty wynikłe w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
 



 
 

2. Podatek VAT wynosi …….. % i zawarty jest w wynagrodzeniu z § 4 ust. 1 
umowy*. / Obowiązek podatkowy powstaje u Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego 
obciążenia  podatkiem VAT).  Zamawiający od kwoty z § 4 ust. 1 umowy 
naliczy i odprowadzi podatek VAT w wysokości ……. % w kwocie …….. zł 
(słownie złotych: …………………………./100).* 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu 
umowy bez wad i usterek. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty 
jej doręczenia  na konto wskazane na fakturze. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
6. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia i 

nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne  w 
wysokości: 
1) 10% wartości brutto kwoty określonej w § 4 ust 1. z tytułu odstąpienia od 

wykonania umowy z winy Wykonawcy; 
2) 0,1% kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 

wymaganego w myśl § 2  terminu realizacji przedmiotu umowy; 
3) 0,1% kwoty określonej w § 4 ust. 1 za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w 

okresie gwarancji , za każdy dzień opóźnienia , liczonego  od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto 
kwoty określonej w § 4 ust 1. z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy 
Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wynikłe szkody, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenie odszkodowania 
przewyższającego wartość kar na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega prawo odliczania kar umownych od płatności należnych 
Wykonawcy. 

§ 6 
1.       Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych 

umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby prace zakończyć w terminie, 
Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem 
terminu wykonania robót. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 
14 dni od daty wystąpienia opóźnienia.  

2.   Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie    z 
obowiązującymi przepisami lub warunkami umowy, Zamawiający wzywa do zmiany 
sposobu wykonywania prac, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli w 
wyznaczonym terminie Wykonawca nie poprawi wadliwie wykonanych robót i nie 
zmieni sposobu ich wykonywania, Zamawiający może od umowy      odstąpić z winy 
Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 
dni od daty upływu wyznaczonego terminu.  

3.       W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

  4.       Niezależnie od powyższych postanowień stronom przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 



                                                             
 
 
 
                                                                § 7 
1. Wykonawca udziela gwarancji  na przedmiot umowy określony § 1 niniejszej 

umowy  . 
2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy 

bez wad i usterek. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe wady i 

usterki  w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W 
przypadku  
 niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia 
wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Zakazuje się zmian  postanowień  zawartej  umowy  w stosunku   do   treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co 
najmniej jedna z  okoliczności określonych w zapytaniu ofertowym. 

2. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony. 

 
§ 9 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.  

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
     Wykonawca:          Zamawiający: 
 


