
Załącznik nr 2 do WZ 

 

Umowa nr ………/ 2019 

na dostawę oraz montaż lamp solarnych gm. Bądkowo 

 

zawarta w dniu ……………………r. pomiędzy Gminą Bądkowo z siedzibą 

przy ul. Włocławskiej 82 87-704 Bądkowo, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Ryszarda Stępkowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Hofman  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………  

NIP: …………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:    …………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

zapytania ofertowego nr 31/ 2019 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Dostawa oraz 

montaż 3 lamp solarnych w gminie Bądkowo. 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę oraz montaż jednej sztuki kompletnych lampy 

solarnej (jednoramiennej), w gminie Bądkowo: 

- w miejscowości Łówkowice 2 szt., 

- w miejscowości Wojtówka 1 szt. 

 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym nr 31/2019 oraz złożoną dnia ………………………. ofertą. 

 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy dołożeniu najwyższej staranności. 

 

5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę przy użyciu urządzeń 

stanowiących jego własność, bądź będących w jego posiadaniu na podstawie innego 

stosunku prawnego oraz z jego materiałów. 

 

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczane materiały są wolne od wad fizycznych oraz wad 

prawnych w szczególności nie stanowią własności osób trzecich.  



Wykonawca oświadcza ponadto, że wszelkie użyte przez  niego materiały posiadają 

stosowne atesty i dopuszczenia wymagane przez odrębne przepisy prawa. 

 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i innymi 

okolicznościami mającymi, czy mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy i 

oświadcza, że je akceptuje i nie będzie w przyszłości zgłaszał wobec zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

 

8. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót 

odpowiada Wykonawca. 

 

9. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne 

złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 

 

§2 

Przedmiot umowy zostanie wykonany maksymalnie do dnia ………………………………. 

 

§3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: …………………………………….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………..), 

w tym: 

………………………………………………………. zł  netto  

(słownie: …………………………………………………………………………) 

oraz podatek VAT w wysokości: ……………………………….  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

 

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wystawi    

    fakturę  

 

3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy 

oraz otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur VAT – w terminie 14 

dni od dnia otrzymania faktur. 

 

§4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 

1. Wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2. 

 



2. Zapewnienia materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w tym montażu 

na własny koszt.  

 

3. Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres: 

- co najmniej ……………… na słupy i elektronikę, 

- co najmniej ……………… na akumulatory. 

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i ulega 

zawieszeniu na okres usuwania zgłoszonych Wykonawcy usterek. 

 

4. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć 

wszelkie wady i usterki uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie gwarancji -  terminie 14 dni od zgłoszenia. 

 

5. W przypadku, gdy rodzaj stwierdzonych wad (usterek) nie pozwala na ich usunięcie w 

terminie wskazanym w ust. 4, strony wyznaczą termin na ich usunięcie. 

 

§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 3. 

 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy po zakończeniu prac na 

podstawie protokołu odbioru. 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

 

2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zmawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy , Wykonawca zapłaci karę w wysokości  2 %  wynagrodzenia należnego 

brutto. 

 

3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego , Zamawiający zapłaci karę w wysokości  2 %  wynagrodzenia należnego 

brutto. 

 

4. Za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

 

5. W przypadku niedotrzymania prze Zamawiającego terminu płatności naliczone zostaną 

odsetki ustawowe. 

 

6. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty 

wystąpienia z żądaniem jej zapłaty. 



§8 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 


