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Umowa nr PN-4/2015 - wzór 
CZĘŚĆ nr ……….. 

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy  
Żłobkiem Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, ul. Krakowska 30, NIP: 635– 17– 93 – 
093, reprezentowanym przez:   
Grażynę Moczko  - Dyrektora 
zwanym  dalej  Zamawiającym 
a      
………………………………………………………………………………………………………………………zwany
m dalej Wykonawcą. 
 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo  Zamówień  Publicznych (j.t. Dz. U. z 
2013, poz. 907 z póżn.zm.), strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§1 
Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnego sprzętu kuchennego 

 
Część I- dostawa drobnego sprz ętu kuchennego 
 
CPV: 39.22.00.0-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 
cateringowe 
 
Część II- dostawa podstawy pod zmywark ę 
CPV: 39.14.10.0-2 meble i wyposażenie kuchni 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 z wysoką 
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Transport fabrycznie nowych, oryginalnie zapakowanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy 
do siedziby Zamawiającego, odbywać się będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy zabezpieczenie dostarczane asortymentu na czas transportu. 

 
§3 

1. Termin realizacji dostawy- ………dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zamawiający potwierdzi pisemnie w protokole odbioru końcowego zgodność dostarczonych materiałów 

stanowiących przedmiot umowy z wymaganiami Zamawiającego. 
  

§4 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia miejsca dostawy 
b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
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§5 
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  §1, zgodnie z 

ofertą Wykonawcy wynosi:………………….. zł brutto. 
2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu umowy oraz wymogami Zamawiającego, związanymi w przedmiotem 
zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek 
VAT. 

 
§6 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę oraz podpisanego przez obie strony bez uwag protokołu odbioru  dostawy. 

2. Termin płatności faktury- 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 

na rzecz osoby trzeciej. 
4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na kontro 

Wykonawcy wskazane w fakturze. 
 

§7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

c) w razie opóźnienia w dostawie względem terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z fakturą ustala się, że zapłata 
nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w rozliczeniu do 30 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy noty obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

 
 

§8 
1. Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem 

nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§9 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§10 
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Sprawy sporne wynikające z umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego 
Sądu powszechnego. 

 
§11 

Umowę sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a 
jeden Wykonawca. 
 
    ZAMAWIAJĄCY:                                        WYKONAWCA: 
 
 


