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UMOWA nr …../2022- projekt 

zawarta w dniu……….. 2022 r. w Przesmykach, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

(1)   Gminą Przesmyki z siedzibą w Przesmykach, pod adresem: ul. 11 Listopada nr 13, 

08-109 Przesmyki posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 821 238 96 33, oraz numer 

statystyczny REGON 711 58 25 69, reprezentowana przez:  

 Wójta Gminy Przesmyki – Andrzeja Lucjana Skolimowskiego  

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Jadwigi Hawryluk  

zwana dalej „Zamawiającym” 

(2) 

Nazwa / Firma / Imię i Nazwisko 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

    

Kod pocztowy Poczta Kraj 

   

 

Nr KRS Nr NIP Nr REGON  Nr PESEL  

(dot. osób fizycznych)  

    

reprezentowany przez: 

……………………………… 

zwany dalej „Wykonawcą” 

 

Zwanych dalej w Umowie „Stronami”, gdy mowa o nich łącznie zaś „Stroną”, gdy mowa o 

każdej z nich w znaczeniu indywidualnym   

  

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego GKIZp.271.21.2022 zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 zm.), zwanej 

dalej: „UPZP”, strony zawierają Umowę o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów do archiwum Urzędu Gminy w Przesmykach. 

1) Regał dwustronny przesuwany ręcznie za pomocą mechanizmu korbowego na szynach 

montowanych do podłogi. 

 minimalne wymiary półek: głębokość 350 mm, wysokość 330 mm, obciążenie do 80 kg/mb 

2) Regał stacjonarny jednostronny 

 minimalne wymiary półek: głębokość 350 mm, wysokość 330 mm, obciążenie do 80 kg/mb 

 minimalne wymiary regału szerokość 3800 mm, wysokość 1980 mm.  

2. Szczegółowe parametry regałów zostały określone w załączniku nr 1 do umowy . 

3. Przedmiot umowy obejmuje dostawę fabrycznie nowych regałów ich transport oraz montaż  

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawca na przedmiot umowy udzieli ……….. miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. 

§ 2 

Terminy realizacji Umowy 

Termin realizacji do 30 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………………. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy  

w wysokości: 

a) kwota pieniężna netto ………………………………….złotych (słownie: …………………); 

b) podatek VAT ……..%  w wysokości …………..złotych (słownie: …………….); 

c) kwota pieniężna brutto ……………… złotych (słownie: …………….). 

2. Na wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy składa się 

całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

Umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót budowlanych, dostaw 

lub usług. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek 

robót budowlanych, dostaw, usług lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich 

nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 

dodatkowe wynagrodzenie. 
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5. Zapłata faktury VAT nastąpi na podstawie polecenia przelewu bezgotówkowego,  

w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

…………………………………………… wskazanym w fakturze VAT, który musi być zgodny z 

art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 685 zm.), tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów (tzw. „Biała lista 

podatników VAT”). 

6. Faktura musi zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08 - 

109 Przesmyki NIP 821 238 96 33; Odbiorca Urząd Gminy w Przesmykach  

ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki oraz powinna zawierać informacje o numerze niniejszej 

umowy i opis wykonanego zamówienia. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych 

Zamawiającemu, na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 

z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów trzecich. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) Za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 1 000 zł, 

2) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączny limit kar umownych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 5 000,00 zł  

4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 

 

§ 5 

Zmiany umowy 

1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,  
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3)  wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych 

okoliczności związanych z sytuacją gospodarczą lub epidemiczną w kraju. 

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i 

udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.  

 

§ 6 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

 ..………………………………………………………………… 

2. Nadzór i z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: 

 ……………………………………………………………………  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zm.); 

3. W przypadku zaistnienia sporu co do realizacji i/lub interpretacji postanowień Umowy, Strony 

będą dążyć do rozwiązania sporu w drodze polubownego porozumienia. W przypadku braku 

porozumienia, zaistniały spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. Powyższy zapis nie jest zapisem na sąd polubowny 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy.  

                                

 

Zamawiający                                                               Wykonawca 

 


