UMOWA Nr UM ....../U/2021
zawarta w dniu ................2021. w Kobyłce pomiędzy:

Miastem Kobyłka z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, NIP 125-13-32-390
reprezentowanym przez Panią Katarzyną Rostek – Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka,
przy kontrasygnacie Beaty Kotulskiej – Skarbnika Miasta Kobyłka, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
.................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka, zgodnie z ofertą
złożoną w dniu ...................2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ostateczny dzień realizacji zamówienia (czyli dostarczenie przedmiotu umowy
do siedziby Zamawiającego) – do 7 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony.
3. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych urządzeń.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwości dostarczonego sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy w ciągu 72 godzin od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego tej okoliczności.
6. Zamówienie będzie realizowane w jednej transzy.
7. Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.
8. Ewentualne koszty realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca (na przykład
koszt transportu przy dostawie, w przypadku wymiany gwarancyjnej, itp.).
§2
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu całej umowy strony ustalają na kwotę
..............…............. zł brutto
(słownie...........................................................................................................brutto).
2. Podstawą dokonania zapłaty będzie faktura oraz podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie płacone będzie jednorazowo po wykonaniu pełnej
dostawy przez Wykonawcę.
3. Należność płacona będzie przelewem z 14 dniowym terminem płatności od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
według najlepszej wiedzy i woli.

§4
Za działania lub zaniechania pracowników lub współpracowników Wykonawcy, biorących
udział przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak
za działanie lub zaniechanie własne.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
1) została otwarta likwidacja działalności Wykonawcy, Wykonawca złożył wniosek
o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, bądź zawiesił
działalność gospodarczą;
2) Wykonawca nie realizuje zamówień zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie;
3) Wykonawca, bez uzasadnionych, przyczyn nie dostarczył przedmiotu umowy;
4) Wykonawca nie wymienił wadliwego przedmiotu umowy na nowy w terminie określonym
przez Zamawiającego.
2. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, określonym w niniejszej Umowie, Strony
dokonają komisyjnej inwentaryzacji dostarczonego sprzętu. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w ciągu 2 dni liczonych od dnia
powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań w formie kar umownych w przypadkach i wysokości określonej w ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa
w § 1 ust. 2 w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji lub
rękojmi w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki;
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,
za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni.
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu
umowy w okresie 24 miesięcy od dnia dostarczenia zamówienia.
2. Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszonych wad w ciągu 72 godzin od ich zgłoszenia
przez Zamawiającego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w czasie
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Strony ustalą
pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.
4. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków
wynikających z udzielonej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo usunąć
wady na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie
wtedy, gdy wykaże, że wady powstały z winy Zamawiającego, działania siły wyższej
lub z przyczyn nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją. Wykonawca nie może
odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
§8
1. Stwierdzone w czasie odbioru wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy zostaną
usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w terminie wskazanym w § 1 ust. 5.
2. Termin usuwania nieprawidłowości o których mowa w ust. 1 nie powoduje przesunięcia
terminu wykonania umowy.
§9
Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Osobami do kontaktu są:
1) ze strony Zamawiającego: Pani Patrycja Łakus
tel. 22 760-70-40, e-mail: patrycja.lakus@kobylka.pl;
2) ze strony Wykonawcy:..........................................................................................................
tel. ......................................., e-mail:..............................................................
§ 13
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)
§ 14
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.
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