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Projekt 
 
 

UMOWA Nr   
 
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Gminą Grudusk z siedzibą w Grudusku 
ul.Ciechanowska 54, zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentuje mgr Jacek 
Oglęcki – Wójt Gminy 

 
a firmą ……………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
 

1.Przedmiotem umowy jest „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół niej.” 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę (pozycje od 6 do 12 wraz z montażem) 
następującego wyposażenia świetlicowego: 

1. Stół świetlicowy: na metalowym stelażu, blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej 25 
mm, opartej na stelażu metalowym, wymiary 120x80 -  2 szt; 

2. Stół świetlicowy: na metalowym stelażu, blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej 25 
mm, opartej na stelażu metalowym wymiary 80x80 - 3 szt; 

3. Krzesła świetlicowe: krzesła tapicerowane, na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, stelaż malowany na kolor aluminium - 24 szt; 

4. Stół do tenisa stołowego z akcesoriami (siatka, rakietki, piłeczki) - 2 kpl; 
5. Gry planszowe (edukacyjne, strategiczne, logiczne, przygodowe): gry planszowe, puzzle, 

łamigłówki    dla dzieci i młodzieży itp. - 1 kpl; 
6. Ławka parkowa z oparciem do wkopania: podstawa betonowa, siedzisko i oparcie z drewna 

sosnowego impregnowanego, pomalowanego drewnochronem, długość 1,50 m - 1 szt; 
7. Ławo-stół: wymiary 1m/1,80 m, wykonany z podstawa betonową, blat z drewna 

impregnowanego, pomalowanego drewnochronem -  1 szt; 
8. Zestaw zabawowy: w zestawie: wieża z dachem dwuspadowym, podest, drabinka lub schodki 

z poręczami, ślizg, huśtawka wahadłowa z siedziskiem kubełkowym - 1 kpl; 
9. Bujak sprężynowy: zabawka sprężynowa 1-osobowa, osadzona trwale w podłożu na stalowej 

sprężynie, wykonana ze sklejki wodoodpornej, pomalowanej na różne kolory lub z tworzywa 
sztucznego, w kształcie zwierzątka lub pojazdu - 2 szt; 

10. Piaskownica: z drewna impregnowanego pomalowanego drewnochronem, kwadrat o boku 
3,00 x 3,00 m z siedziskami z czterech stron, siedziska ze sklejki wodoodpornej pomalowanej 
na różne kolory – 1 szt. 

11. Huśtawka ważka: podstawa metalowa ze stali ocynkowanej do osadzenia w betonie, belka 
główna z drewna klejonego warstwowo, malowanego środkami ochronnymi i lakierowanego, 
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siedziska z uchwytami, uchwyty ze stali nierdzewnej ocynkowanej pomalowanej proszkowo, 
pod każdym siedziskiem odbojnik, długość belki 3m – 1 szt. 

12. Kosz na śmieci: kosz betonowy z wkładem metalowym - 1 szt. 
 
2.Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę i montaż wyposażenia w terminie 14 dni 
roboczych od podpisania umowy.  

 
§ 2 

 
Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto: …………………. zł, (słownie: 
…………………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………………. 

 
§ 4 

 
1. Dostawca, określone w § 3 wynagrodzenie, otrzyma po zrealizowaniu całości umowy, 

jego odbiorze przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia złożeniu faktury. 
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 

Zamawiającego na konto Dostawcy. 
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
 

§ 5 
 

1. Z czynności odbioru w dniu przyjęcia zostanie sporządzony protokół przyjęcia. 
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie min. dzień wcześniej.             
3. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany sprzętu w terminie do 14 dni od daty 
zgłoszenia. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt.  
 

§ 6 
 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
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a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych 
w wysokości 20% wartości zakresu umowy, 

b) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości 
zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości 
zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad. 

2. W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarze większym niż określono karą umowną, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Ewentualne kary umowne zostaną potrącone z faktury. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

wskutek okoliczności niezależnych od Dostawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu 
umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe 
przekazanie należnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy. 

 
§ 8 

 
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 
umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 
 

§ 9 
Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności 
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 
 

§ 10 
 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu 
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 
na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy 
prawnej Wykonawcy. 

§ 11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. 
U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron  w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają 
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12 
 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 
 
                       
 
      ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


