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U M O W A   NR     ……………/2019 
         Zakup i dostarczenie wyposażenia do Klubie Seniora 
Projekt współfinansowany z EFS w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach 
Podziałania 9.3.2 Rozwoju usług społecznych oraz w ramach Programu Wieloletniego Senior + 
na lata 2015-2020. 
 
 
zawarta w dniu ……………roku pomiędzy Gminą Bądkowo reprezentowaną przez: 
Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo  
ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo NIP: 891-16-22-058, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
przy kontrasygnacie: Aleksandry Hofman – Skarbnika Gminy 
a …………………………………………………. prowadzącym działalność: 
……………………………………………… 
……………………………………………….. 
NIP………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
zapytanie ofertowe 28./2019 
 

§1 
1.    Dostarczenie wyposażenia do Klubu Seniora mieszczącego się  w miejscowości Toporzyszczewo     

      Stare ( była Szkoła Podstawowa). Zadanie zostało podzielone na 5 części, szczegółowy opis     

      stanowi załącznik nr 3 do warunków zamówienia. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na własny koszt ( dostawa, rozładunek,    

      wniesienie, montaż wszelkich urządzeń oraz złożenie mebli itp.). 

3.   W przypadku dostawy mebli Zamawiający dopuszcza dostarczenie mebli w paczkach jeśli  

       Wykonawca zapewni w ciągu 4 dni roboczych zespół, który dokona złożenia mebli na miejscu.    

      Jednak w nie przekraczającym terminie do dnia 18.12.2019 r. 

       W innym przypadku Zamawiający wymaga dostarczenia mebli już złożonych gotowych 

       do użytkowania. 

4.   Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie   

      może posiadać znamion użytkowania, winien spełniać wszelkie wymogi norm określonych  

      obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu  

      oraz posiadać oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE. 

5.   W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia i produkty: 

    - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały    

      z  winy Zamawiającego lub 

    - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załączniku do Warunków Zamówienia 

   - dostarczone urządzenia i produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, 

     funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na  

     własny koszt. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe  

     wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym  

     zakresie przepisami. 

6.  Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zaoferowania    

     wyposażenia poprzez precyzyjne określenie nazwy asortymentu, producenta oraz ceny dla każdej      

     pozycji wymienionej w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższe dane wykonawca zobowiązany  

     będzie do wskazania w formularzu ofertowym. 



 
7.  Zamawiający będzie również żądać przed podpisaniem umowy kart produktowych oferowanego  

     asortymentu. 

8. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się transportem wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko do 

    Klubu Seniora mieszczącego się po byłej Szkole Podstawowej w Toporzyszczewie Starym,   

    87-704 Bądkowo. 

9. Zamawiający wymaga, aby wykonawca powiadomił min. na 3 dni robocze wcześniej Zamawiającego 

    o planowanej dostawie. 

10. Dostawa całego asortymentu powinna odbyć się jednego dnia. 

11. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca będzie wysyłał asortyment pojedynczymi     

      Sztukami bądź po kilka sztuk. 

12. Za zrealizowane zadanie Zamawiający uważa dostarczenie asortymentu w 100 % w terminie 

określonym w pkt 4. 

§2 

                 

1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia nastąpi w 
terminie do ……………………………….. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.  
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez zamawiającego  dniu roboczym tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. 
4. Zamawiający dokona odbioru sprawdzając przedmiot umowy pod względem ilościowym oraz czy 

spełnia wymagania określone w załączeniu nr 3 do Warunków Zamówienia. 
5. Wraz z towarem wykonawca wyda zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące 

sposobu korzystania z przedmiotu umowy. 
6. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez 

uwag. 
7. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie odbioru, zamawiający może wstrzymać się z 

podpisaniem protokołu odbioru aż do ich usunięcia przez wykonawcę. 
 

§3 
 

1. Z tytułu należnego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy, zgodnie ze 
złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia, wynagrodzenie w 
wysokości………… zł brutto, Słownie:…………………….. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą 
starannością wszelkich czynności niezbędnego do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu 
umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze. Do faktury wykonawca 
dołączy załącznik obejmujący wykaz wszystkich dostarczonych produktów wraz z podaniem ich 
cen jednostkowych. Załącznik stanowi integralną część faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 będzie podpisany przez strony protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 

5. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wyczerpuje wszystkie roszczenia wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 
 
 

 
§4 



 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres nie krótszy niż przewiduje 

producent. 

2. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy, zamawiający 

prześle reklamację wykonawcy drogą mailowa na adres:……………………….….  

3. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia wad lub wymiany na nowe wadliwych produktów, w ciągu 

14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. 

 

§5 

 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, zamawiający może odstąpić od umowy w  

      razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w    

      interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający  

      może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W   

      takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

     części umowy. 

§6 
 

1.  Strony ustalają, że wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w razie 

    niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a) Za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy. 

b) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wartości brutto 

niedostarczonego asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§3 ust.1 umowy. 

2. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania 

wezwania wraz z notą obciążeniową. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

§7 
 

1.    Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2.    Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym 

wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy. 
3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego . 
4.   Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 
5.    Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

zamawiającego , jeden dla wykonawcy. 
6. Integralną część umowy stanowi: 

– Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia 
 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
           
       


