Wzór umowy
załącznik nr 1
UMOWA Nr …. 2021
zawarta w dniu ……………… 2021 roku we Włoszczowie pomiędzy:
Gminą Włoszczowa mającą siedzibę we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 14
(NIP 6090002217, REGON 2910009923) reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Włoszczowa – Grzegorza Dziubka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a: ……………………… działającym na podstawie (NIP: ……………., REGON:
…………….) zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:
„Zakup materiałów budowlanych na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Gościencin”.
1. Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów:
a) bloczek z betonu komórkowego w ilości ………... sztuk:
− wymiary: 240 x 240 x 590 mm (szer. x wys. x dł.),
− typ: pióro – wpust + uchwyt,
− wytrzymałość na ściskanie o wartości min. 2,50 [N/mm2],
− średnia gęstość w stanie suchym 500 ± 50 [kg/m2],
− współczynnik przewodzenia ciepła o wartości max 0,135 [W/(m*K)],
b) bloczek z betonu komórkowego w ilości ………… sztuk:
− wymiary: 120 x 240 x 590 mm (szer. x wys. x dł.),
− typ: gładki,
− wytrzymałość na ściskanie o wartości min. 2,50 [N/mm2],
− średnia gęstość w stanie suchym 500 ± 50 [kg/m2],
− współczynnik przewodzenia ciepła o wartości max 0,135 [W/(m*K)].
wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów najwyższej jakości, posiadających
atesty i certyfikaty zgodności z normami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże
niezbędne certyfikaty i atesty.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30.12.2021 r.
§3
1. Wykonawca o wykonaniu przedmiotu umowy zawiadomi Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona odbioru w dniu zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy z udziałem
przedstawicieli stron.

4. Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia wad lub usterek. Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usunie usterek lub wad Zamawiający odstąpi
od odbioru i będzie uprawniony do naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi kwotę ……… zł brutto (słownie………………….)
za wykonanie całego przedmiotu umowy (dostawa i rozładunek do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego) i będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy
sporządzony przez przedstawicieli stron.
3. Zamawiający ureguluje należność w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
§5
1. Wykonawca w przypadku nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w następujących przypadkach i wysokości:
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.
b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji
w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 miesięcy licząc
od dnia sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. W okresie gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie
gwarancji w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia pod rygorem naliczania kar umownych
z tytułu zwłoki w ich usunięciu.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§8
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach,
z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
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