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- PROJEKT UMOWY -  

 
UMOWA NR WPOR.273.             .2014 

 

zawarta w dniu ........................................... 2014 r. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim – 

Starostwem Powiatowym z siedzibą 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Sienkiewicza 11, NIP 887-15-58-241, 

Regon 890722089, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego o wartości szacunkowej do 30.000 euro zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  dostawę zajęcy z hodowli klatkowo – 

zagrodowej po przebyciu kilkutygodniowego procesu adaptacji w ilości ……. szt. 

(Słownie:…………………………………………………………………………) zgodnie z ofertą z dnia 

………………… na warunkach określonych w zapytaniem ofertowym Nr ………………………….. z 

dnia ……………………. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie  przedmiotu umowy są: 

1) W imieniu Zamawiającego - ………………….. 

2) W imieniu Wykonawca - ……………………… 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy  do dnia 30 września 2014r.   

2. Zamawiający pisemnie zgłosi Wykonawcy gotowość przyjęcia  przedmiotu umowy, a Wykonawca w 

terminie 5 dni od zgłoszenia, dostarczy je na własny koszt i ryzyko  w miejsce wskazane na terenie 

Powiatu Ząbkowickiego. Przewidywany termin dostawy określa się miedzy 15 a 30 września 2014r. 

3. Termin dostawy po zgłoszeniu Zamawiającego,  o którym mowa w ust.2 umowy może ulec zmianie z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy  np. niekorzystnych warunków atmosferycznych 

lub siły wyższej. 

§ 3 

1. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i 

terminowe wykonanie zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy  innemu 

Wykonawcy lub osobie. 

§ 4 

1. Za wykonanie określonego w  § 1 ust.1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………..). Cena za jednego 

zająca wynosi …………. zł brutto. 

2. Należność za dostawę zostanie uregulowana  przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania  faktury na 

konto w niej wskazane. 

3. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi protokół zdawczo – odbiorczy bez 

zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.   

4. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy 

podmiotami trzecim.  

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy.  

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% kwoty łącznej wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% kwoty łącznej 

wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 umowy,  

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty 

łącznej wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 6 

W ramach gwarancji Wykonawca uzupełni zające w ilości stwierdzonych padnięć w terminie 7 dni w 

przypadku stwierdzenia padnięcia dostarczonych zajęcy w przeciągu 14 dni od daty dostawy. 

§ 7 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 8 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do 

umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy,  wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

§ 11 

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

§ 13 

Integralna cześć umowy stanowi: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………………...... 

2. Zapytanie ofertowe z dnia …………………….. 

 

  WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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