
 
 

 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

Umowa Nr ……………. 
 
 

zawarta w dniu ……………………… roku w Tczowie, pomiędzy Gminą Tczów z siedzibą 
w Tczów 124, 26-706 Tczów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tczów – Andrzeja 
Wolszczaka, , zwaną dalej „Odbiorcą”, a firmą ………………………………….. z siedzibą 
w ………………………., reprezentowaną przez ……………………….., zwaną dalej 
„Dostawcą” o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dnia ……………….. w trybie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 
113 poz. 759 z późn. zm.) Odbiorca zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy 
wyposażenia do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu pn. „Upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z warunkami 
zawartymi w: 
1) niniejszej umowie, 
2) ofercie Dostawcy – załącznik Nr 1 do umowy 
3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- załącznik Nr 2 do umowy 
Dokumenty określone w pkt 2 i 3 stanowią integralną część niniejszej  umowy. 
2. Wyposażenie będące przedmiotem umowy dostarczone zostanie do Przedszkola Gminnego 
w Tczowie.  
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 23.08.2013r. 
4. Odbiorca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli 
Dostawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 3. 

 
 

§ 2 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………. 
brutto (słownie: ………………….), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………… 
2. Faktura powinna być wystawiona na: Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, 
NIP 811171-45-05. 
3. Zapłata za dostarczone wyposażenie nastąpi przelewem na konto Dostawcy wskazane 
na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury VAT. 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 
i zatwierdzony przez Odbiorcę. 
5. Do protokołu Dostawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do użytkowania mebli i wyposażenia na obszarze Unii Europejskiej, a także certyfikaty 
potwierdzające możliwość użytkowania ich w przedszkolach. 
 



 
 

 

 

§ 3 
 

1. Dostawca oświadcza, że posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje niezbędne 
do prawidłowego wykonania umowy oraz zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy 
zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Dostawca na dostarczone wyposażenie udziela gwarancji …. miesięcy.  

 
 

§ 4 
 

1. Dostawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Odbiorcy 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia Odbiorcy wszelkich dokumentów, materiałów 
i informacji niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania umowy. 
 
 
 

§ 5 
 

1. Odbiorca powiadomi Dostawcę o ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od ich 
ujawnienia. 
2. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 
 
 

§ 6 
 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach w wysokości: 
1) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie 
wad. 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 
 

§ 7 
 

1. Przy realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 



 
 

 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe w wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie będą rozstrzygane przez Sąd. 
4. Dostawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do roszczenia zgłaszanego przez 
Odbiorcę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy 
Dostawcy uznania roszczenia Odbiorcy, lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 
w terminie Odbiorca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.  
 
 

§ 8 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze 
dla Odbiorcy i 1 egzemplarz dla Dostawcy. 
 
 
 
 
 
 
 Odbiorca        Dostawca 

 
 
 


