
 

WZÓR UMOWY 

U M O W A  Nr  ........ 

zawarta w dniu ............................................ 2013r. w Łowiczu 

pomiędzy: 
Powiatem Łowickim  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego,  
w imieniu którego działają: 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą ……………………………………………………………………………………… 
posiadającą/ym nr REGON: ………………………….……………………………………. 
oraz nr NIP: …………………………………………………..……………………………….. 
reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………………………….. 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest sprzedaż 
pianina w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację 
kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, do którego  
nie stosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie 
przesłanki określonej  w  art. 4 pkt. 8 w w. aktu prawnego, 
o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, rozładunku, umieszczenia  
w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz nastrojenia pianina 
klasycznego ………………………… (producent/model) zwanego dalej Instrumentem. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 16.12.2013 r. 
2. Wykonawca dostarczy Instrument do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 
Kościuszki ul. Blich 10 99-400 Łowicz.  

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia Instrumentu na 
co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy. Przez dzień 
roboczy Strony rozumieją wszystkie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Zamawiający dokona odbioru w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy 
z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz z ofertą złożoną  
przez Wykonawcę. 

5. W przypadku braku zgodności przedmiotu umowy z dokumentami określonymi  
w ust. 4, za datę przedstawienia do odbioru uznaje się datę usunięcia tych 
niezgodności.  

6. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru instrumentu zostaną stwierdzone 
wady Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia instrumentu dotkniętego 
wadami, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pianina wolnego  
od wad.  
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7. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i  Wykonawcy. 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach niniejszej umowy pianino jest 
fabrycznie nowe i nieużywane. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie pianina będącego 
przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji liczony jest  
od daty podpisania protokołu odbioru. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki  
i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją 
ich użytkowania. 

4. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania 
naprawy. 
 

§ 4 
1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie 

…………….. zł (słownie: ………………………….. ) brutto. 
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia  
na czas transportu, strojenia oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek 
od towarów i usług VAT.  

 
§ 5 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy nastąpi jedną fakturą  po dokonaniu odbioru.  

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru  podpisany  
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń. 

3. Należność wynikająca z faktur VAT płatna będzie przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy nr: …………………….. w terminie 30 dni, 
licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury  
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

4. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Za zwłokę w płatności w stosunku do terminu płatności Wykonawca może żądać 

odsetek ustawowych. 
 

§ 6 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Jeżeli zwłoka w dostarczeniu sprzętu będzie dłuższa niż 14 dni Zamawiający 
będzie miał prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości 
umowy określonej w § 4 ust. 1. 

3. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania  
na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 
 

§ 7 

Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej. 
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§ 8 

Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja 
wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej Strony. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
  


