
UMOWA NR: RI.271.3.33.2018 

W dniu r w pomiędzy: 

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, 

REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki -

Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwaną dalej „Zamawiającym" 

a 

z siedzibą w , 

R E G O N , NIP , 

reprezentowanym/ą przez: , zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: 

„Dostawa urządzeń siłowni napowietrznej i gier plenerowych na teren Szkoły Podstawowej 

w Starej Niedziałce" (w ramach zadania pn. „Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do 

gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce"). 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje zakup i dostawę (bez 

montażu) urządzeń siłowni napowietrznej oraz stołów do gier plenerowych do Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Stara Niedziałka, polegające na wykonaniu umowy zgodnie z: 

a) Zapytaniem ofertowym, 

b) Ofertą Wykonawcy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż: do 14.09.2018 r. 



§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za zakupione i dostarczone urządzenia. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dostarczenie nowych urządzeń zgodnych z zamówieniem, posiadających certyfikat 

zgodności z normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń PN-EN 16630:2015, 

2) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

3) Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny oraz szczegółową instrukcję montażu. 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych brutto {słownie 

złotych ). Wynagrodzenie obejmuje podatek V A T , w kwocie 

złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją ww. zakresu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku V A T , uprawnionym do wystawienia faktury 

V A T . 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi jednorazowo na podstawie zatwierdzonego protokołu 

odbioru końcowego. 

5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem odbioru. 

6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 



7. Fakturę za realizację przedmiotu mowy należy wystawić zgodnie z formułą: 

Nabywca: 
Gmina Mińsk Mazowiecki 
U l . Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP:8222146576 

Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa im. Rodziny 
Sażyńskich w Starej Niedziałce 

ul. Szkolna 20 A 
05-300 Mińsk Mazowieeki 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory 

końcowe. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego nie później niż na dwa dni 

robocze przed planowanym terminem odbioru. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

dostarczenie urządzeń, 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że dostarczone urządzenia budowlane 

posiadają znak bezpieczeństwa. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym. Zamawiający 

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 8 

Kary umowne 



1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,4% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki (termin 

zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy), 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyezyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

2. Zamawiająey zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie 

leży w interesie publieznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie rażącego nie wywiązywania się z 

obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, przez drugą stronę. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważnośei takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§10 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawea może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§11 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 



1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 36 

miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 

§12 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 1 3 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu 

cywilnego. 

§14 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe - załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy-załącznik nr 2. 

Zamawiający Wykonawca 


