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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

 

GMINA BYCZYNA 

Rynek 1                                                                                                                   tel./fax. 077 413 41 50  
46-220 Byczyna                                                                                                    e-mail: um@byczyna.pl 

 

 

Umowa nr Wp ……………… 

 

zawarta w Byczynie, w dniu ……………… 
pomiędzy Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Ryszarda Grünera – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy RóŜewskiej 
a firmą ……………………………. 
z siedzibą w ……………………... 
reprezentowaną przez: ………………… 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

§ 1  
Przedmiot i termin wykonania umowy 

 
1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: „Zakup wraz z dostawą 

butów ludowych w ramach projektu „Byczyńskie Paradnice jada tournee w LGD - owskie 
okolice”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i złoŜoną ofertą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania 
umowy, nie później jednak niŜ do 29 sierpnia 2014 r. W tym, Ŝe 5 par butów damskich i 5 par butów 
męskich będzie dostarczona do 11 sierpnia 2014 r. 

 

 

§ 2 

 Wynagrodzenie wykonawcy 

 

1. Zamawiający zapłaci wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości nie 
wyŜszej niŜ: 
….……………….. złotych brutto (słownie: ……………………………………………)  w tym podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena netto wynosi nie więcej niŜ……………. złotych (słownie:………………………………………..)   . 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. 
między innymi: dostarczenia obuwia do siedziby zamawiającego, załadunku, rozładunku przedmiotu 
zamówienia, ubezpieczenia transportu do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, 
rękojmi za wady.  
Zamawiający zapłaci jedynie za obuwie odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia i wykonane ze 
skóry jakościowo nie gorszej, jak próbka przesłana załączona do oferty.   

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy po wykonaniu zamówienia, poleceniem przelewu na 
jego rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 
poprawnie wystawionej faktury/rachunku.  

4. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie i  podpisanie protokołu odbioru wykonania 
zamówienia bez wad. 

5. Strony nie przewidują moŜliwości płatności częściowych ani wypłacania zaliczek. 

§ 3  

Obowiązki wykonawcy 

 

Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do: 

1. Wykonania zamówienia z zachowaniem naleŜytej staranności, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i złoŜoną ofertą.  

2. W trakcie realizacji Wykonawca umoŜliwi zamawiającemu kontrolę zaawansowania robót. 
3. Zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 1 dni przed dostawą. 
4. KaŜdorazowe zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia (w całości bądź w części) podmiotowi 

trzeciemu, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

§ 4  

Obowiązki zamawiającego 

 

Zamawiający w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 

niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia. 

§ 5 

 Odbiór 

 
1. Po wykonaniu dostawy strony sporządzą protokół końcowy odbioru.  
2. Podczas odbioru zamawiający uprawniony jest do wykonania wszelkich koniecznych prób i badań oraz 

do powołania niezaleŜnych ekspertów w celu uzyskania miarodajnej opinii o jakości, fachowości, 
trwałości wykonania oraz materiałów. Wówczas odbiór następuje dopiero po uzyskaniu pozytywnej 
opinii eksperta. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, Ŝe buty są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, lub 
wykonane ze skóry gorszej jakości niŜ próbka załączona do oferty, Zamawiający uprawniony jest do 
odmowy przyjęcia  botów a wykonawca zobowiązany jest dostarczyć innych w terminie realizacji 
umowy. 

4. Opóźnienie odbioru z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy obciąŜą wykonawcę a z przyczyn zaleŜnych od 
zamawiającego obciąŜą zamawiającego. 

§ 6  

Rękojmia za wady i gwarancja 

 

1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczone obuwie są wolne od jakichkolwiek wad, które dyskwalifikują 
całkowicie albo zmniejszają wartość lub przydatność obuwia do celu jakiemu ma słuŜyć tj. wykonywanie 
tańców ludowych przez tancerzy. 

2. Okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy. Termin rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia 
sporządzenia końcowego protokołu odbioru dostawy.  

3. W okresie rękojmi wykonawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki  
w dni robocze, natomiast w niedziele i święta wolne od pracy w ciągu 48 godzin, serwis dostępny co 
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najmniej 5 dni roboczych w tygodniu. W przypadku niereagowania w terminie Zamawiający ma prawo 
naliczyć kary wymienione w § 7. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady i usterki na własny koszt, w terminie 10 dni od dnia 
telefonicznego zgłoszenia wszystkie usterki, które pojawią się w okresie obowiązywania rękojmi.  
W nagłych przypadkach wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego niezwłocznego usunięcia 
wady.  

5. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upowaŜnia Zamawiającego do naprawy na koszt Wykonawcy 
oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 7. 

§ 7  

Odstąpienie od umowy i odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
a) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. 
b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym. 
c) W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami niniejszej umowy. 
d) W przypadku dłuŜszym niŜ 14-to dniowe opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów 

umowy, określonych w § 1 ust.2. 
2. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w pkt. 1, przysługuje 

zamawiającemu kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w  § 2 ust. 1 umowy. 
3. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zamawiający jest uprawniony, do 

dochodzenia kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 umowy za kaŜdy 
dzień zwłoki. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za kaŜde rozpoczęte 24 godziny 
opóźnienia, związanego z oczekiwaniem na przybycie lub reakcję serwisu liczonego ponad upływ 
wskazany w § 6 pkt.3 umowy od momentu zgłoszenia usterki. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe i dodatkowe 

 
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
3. W sprawach spornych rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego. 
4. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez 

zgody zamawiającego. 
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz Wykonawcy, 2 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika: 


