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nr ............ /2020

UMOWA

„asssmazacowacwia w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy:
Gminą Miasto Golub — Dobrzyń, ul. Plac 1000 — lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
REGON: 871118566, NIP: 5030054345
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia — Dobrzynia — Pana Mariusza Piątkowskiego

żawatta

W

dNRIU

przy kontrasygnacie Skarbnika — Pana Jacka Dowgiałło
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
|22.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000
SRKAGRRACKEREKSGI

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Zakup czterech pieców gazowych dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych

W wyniku rozstrzygnięcia

znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu”.

81
Przedmiot umowy
1.

Wykonawca zobowiązuję się przenieść na Zamawiającego własność czterech nowych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z przeznaczeniem dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 1
w Golubiu-Dobrzyniu i mu je wydać, a Zamawiający zobowiązuje się wyżej wskazane kotły odebrać

w miejscu spełnienia świadczenia, tj. pod adresem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego
1 w Golubiu-Dobrzyniu
zapłacić za nie cenę.
2. Przedmiot umowy obejmuje dowóz kotłów na miejsce montażu pod adresem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 1 w Golubiu-Dobrzyniu, natomiast nie obejmuje montażu kotłów;
Przedmiot umowy nie obejmuje również serwisu kotłów, chyba że usługa serwisowa udzielana

i

jest w ramach gwarancji, o której mowa w $ 5 niniejszej umowy.
3. Wymagane parametry techniczne kotłów zostały określone w zapytaniu ofertowym (pkt. IV).
4. Przedmiotem niniejszej umowy mogą być wyłącznie kotły, które wprowadzono do obrotu zgodnie
z przepisami o systemie oceny zgodności lub innymi podobnymi przepisami, posiadające wymagane certyfikaty lub atesty.
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Termin realizacji umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy — 24.12.2020.
2. Terminy dostarczenia kotłów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę telefonicznie
cym, z 3 dniowym wyprzedzeniem.
1.

z

Zamawiają-

83
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy określa się na kwotę........................... zł brutto
(słownie:

1.

2.

ZW RYKROOa a AAEY FEAYRE

EEEE AAA

kawa a towa złotych)
Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu
umowy
Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług

3.

CEO

EK

EO

że faktura
i

4.

zostanie zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży podatku od towarów
zostanie ujęta w deklaracji od towarów i usług za miesiąc, w którym została wystawiona.

i

oraz,
usług

Zamawiający ureguluje należność z faktury uwzględniającej wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż ustalona w pkt 1 niniejszego paragrafu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty potwierdzenia wpływu faktury po realizacji zamówienia.

84
Warunki wykonania umowy
1.

Miejsce realizacji przedmiotu
w Golubiu- Dobrzyniu.

zamówienia-Wspólnota

Mieszkaniowa

przy

ul.

Piłsudskiego 1

Odbiór przedmiotu nastąpi w terminie dostawy.
3. Zczynności przekazania/ odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół.
4. Strony oświadczają, że będą wymieniać między sobą ewentualne informacje
potrzebne do
starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.
5. Osobą nadzorującą realizację niniejszego zamówienia po stronie Zamawiającego
oraz
do
odbioru
upoważnioną
zamówienia
przedmiotu
jest............................... nr
tel.
2.
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Gwarancja i Rękojmia
Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi
normami, sprawy techniczne oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmioty umowy karty
gwarancyjne.
niniejszego paragrafu
W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie, o którym mowa w pkt.
zaistniałej sytuacji
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienie Wykonawcy
drogą e-mailową za potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę bądź telefonicznie (osoba do

1

o

kontaktu określona w $ 4 pkt. 4).
W przypadku zgłoszenia reklamacji, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający
data zgłoszenia jej na piśmie lub telefonicznie, a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego
przedmiotu wolnego od wad lub usterek.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć ujawnione wady lub usterki niezwłocznie, nie później jednak

się

niż w

terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

86

Odstąpienie od umowy
Zamawiający może od umowy odstąpić w następujących przypadkach:
1) upadłości Wykonawcy lub z zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości,
2) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,
jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę które może utrudnić lub
uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela,
3) zakończenia działalności gospodarczej wykonawcy lub ogłoszenia o jego likwidacji,
4) gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy na warunkach niniejszej umowy
w terminie określonym w $ 2 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie
zrealizował zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania,
5) określonych w art. 145 ustawy — Prawo zamówień publicznych
2. Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienie przyjęcia
przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być
złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
1.
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Kary
1.

umowne

W razie

wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia.
2. Wrazie odstąpienia od umowy
przyczyn leżących o stronie Wykonawcy, w tym określonych
w 8 6 ust. 1 pkt 1-4 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w
wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie opóźnienia w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru
przedmiotu umowy
dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający z zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

z

4.

W razie

odstąpienia od umowy

5.

z

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym
umowną w wysokości 15 %

określonych w
ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
wynagrodzenia umownego brutto.
$ 6

Strony modą dochodzić na zasadach ogólnych
wysokość kary umownej

odszkodowania, jeśli szkoda przewyższa

88

Postanowienia końcowe
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej
umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
po 1 egzemplarzu dla każdej ze
1.

dla

stron

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sporządziła: Mł. Referent: Natalia Dworecka
Zatwierdziła: Kierownik WGK

Dawid

Jarecki
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