Urząd Gminy Suchy Las
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Umowa nr ……………………………….
PROJEKT
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Gminą Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy
ul. Szkolnej 13, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana………………………………………………………………………………………...........
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a
……………………………………………………………...………………………………………….
NIP……………………….., REGON……..………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………...……………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Na podstawie zapytania ofertowego Wykonawca na potrzeby projektu pn. „Poprawa
efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko w gminie
Suchy Las II etap” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zobowiązuje się do
zakupu i dostawy akcesoriów rowerowych do Zamawiającego.
2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa akcesoriów rowerowych:
- koszyk z bidonem 30 kompletów,
- lampka rowerowa 340 sztuk,
- mini apteczka pierwszej pomocy 50 sztuk,
- apteczka pierwszej pomocy 50 sztuk,
- torba rowerowa 50 sztuk,
- zapięcia rowerowe 260 sztuk.
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3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia akcesoriów rowerowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
gminy Suchy Las.
4. Wykonawca oświadcza, że akcesoria rowerowe będące przedmiotem umowy będą dobrej jakości
oraz będą spełniały normy obowiązujące na tego rodzaju materiały.
§2
1. Strony ustalają wartość umowną na kwotę ……………………….…………..PLN netto + …..
VAT …………..PLN brutto (słownie:……………………………………………..………..……..).
2. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązany jest do przekazania należności przelewem na
konto Wykonawcy po zrealizowaniu usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
§3
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. O stwierdzonych wadach ilościowych lub jakościowych w dostarczonych akcesoriach
rowerowych Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później
niż w terminie 7 dni od daty stwierdzenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymiany wadliwego materiału na wolny od wad
oraz uzupełnienie braków ilościowych lub jakościowych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia przez Zamawiającego wad ilościowych lub jakościowych.
4. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego nie stanowi potwierdzenia braku wad
akcesoriów rowerowych.
§4
1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczone
w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Zamawiający przewidujące karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności przy jej wykonywaniu.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu obowiązków
dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
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c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nienależytego
wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w
wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 1% łącznego
wynagrodzenia brutto.
d) W przypadku naliczenia dwóch kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia brutto.
f)

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
g) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody,
przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
h) Prawidłowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostanie potwierdzona poprzez podpisanie
protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku częściowego niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania wszelkie uwagi

w tym zakresie zostaną

wyszczególnione w protokole odbioru.
i) W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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