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UMOWA nr RI.272.13.2.2018 

 

zawarta w dniu …………………….r. w Szczuczynie pomiędzy: 

Gminą Szczuczyn z siedzibą w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23 

REGON: 450669766, NIP: 719-155-67-22 

reprezentowaną przez Artura Kuczyńskiego Burmistrza Szczuczyna 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………. 

z siedzibą: …………………………………………………... 

NIP: ……………………, REGON: …………………. 

reprezentowaną przez: ……………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na dostawie urządzeń 

siłowni zewnętrznej i strefy relaksu 
 

§ 2 

1. Zakres zamówienia obejmuje: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 

a) sześciu kompletów dwustanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej:  

 biegacz podwójny na pylonie (1 kpl), 

 motyl podwójny na pylonie (1 kpl),  

 wioślarz podwójny na pylonie (1 kpl), 

 orbiter podwójny na pylonie (1 kpl), 

 narciarz podwójny na pylonie (1 kpl), 

 koło tai-chi duże i koła tai-chi małe 1 kpl, 

b) oraz dwóch urządzeń do strefy relaksu: 

 stół betonowy do gry w szachy i warcaby (1 kpl), 

 stół do ping-ponga  (1 kpl). 

 
Termin realizacji zadania: do dnia 12.09.2018r. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów i urządzeń 

własnych, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osoba do kontaktu: Bogusław Ramotowski – Inspektor Ref. RI. 

2. Ze strony Wykonawcy osoba do kontaktu: …………………………………………………….. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………………. złotych brutto z 23 % podatkiem VAT  (słownie: …………………………………………………….).  

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie 14 dni od chwili 

dokonania odbioru końcowego (bez usterek) potwierdzonego przez komisje odbiorową.  

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót, zaakceptowany 

przez Inwestora. 

4. Faktury powinny wskazywać jako Nabywcę: Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

NIP: 719-155-67-22, natomiast jako Odbiorcę/płatnika: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 

19-230 Szczuczyn. 

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zapłacone zostanie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze w terminie jak wyżej. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia 

nowych podatków, a Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia 

roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen, materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub 

innych kosztów związanych z wykonaniem robót. 

7. Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót 

objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
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których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek ani zadatków. 

§ 7 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru telefonicznie nie później niż na dzień przed 

wyznaczonym terminem, zaś Zamawiający niezwłocznie powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru 

robót. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić 

odbioru wyznaczając termin nie dłuższy niż 14 dni do ich usunięcia. 

3. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą 

zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. O fakcie usunięcia wad  i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia 

terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwym. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od daty odbioru końcowego robót wymienionych w § 1 i 2. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawo budowlane. 

§ 11 

Niniejsza umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

 

 

 

 …………………………………….……..           ……………………………….. 

  (Zamawiający)        (Wykonawca) 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….. 

             Kontrasygnata Skarbnika 

 


