
„ UMOWA NA DOSTAWĘ PODŁOGI BALETOWEJ NA SCENĘ OŚRODKA
KULTURY W SEJNACH ”

zawarta w dniu  ……………. w Sejnach

pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17,  16-500 Sejny, 

NIP: 844-19-55-442, REGON 000821412

zwanym  dalej  Zamawiającym  reprezentowanym  przez:  Krzysztofa  Dziemiana  -  dyrektora
przy kontrasygnacie p.o. Głównego Księgowego - Lidii Sawickiej

a  wybranym  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  niepodlegającym  na
podstawie art. 4 pkt. 8 przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2015 r. z póź. zm.)

zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

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

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa podłogi baletowej na scenę Ośrodka Kultury w Sejnach.

2.  Szczegółową  specyfikację  dostawy stanowiącej  przedmiot  umowy  oraz  koszty  określa
Załącznik Nr 2 formularz ofertowy.
3.  Wykonawca  obowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  zachowaniem  szczególnej
staranności  z  uwzględnieniem  zawodowego  charakteru  swojej  działalności,  przy
wykorzystaniu swojej wiedzy  i zawodowego doświadczenia.

§ 2

1.  Dostawa  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  ustalonymi  w  zamówieniu  i  potrzebami
zamawiającego najpóźniej do dnia 30.10.2020 r.
2. Miejscem odbioru będzie Ośrodek Kultury w Sejnach.
3. Dostawy do Zamawiającego będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w oparciu o protokół odbioru.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w 
wysokości  …... zł brutto (słownie: …...... złotych)



Zapłata  należności  nastąpi  po  dostawie  przedmiotu  zamówienia,  przelewem  na  rachunek
bankowy  w  banku  …………………………  nr  konta:  ……………………………………,
oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej fakturze z terminami płatności 30 dni.

§ 4

1. Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami
oraz wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym oraz ofercie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczonych towarów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości zamówienia.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca udziela …......  gwarancji na zakupioną podłogę baletową.

§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) Z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
a) w przypadku nieterminowego wykonania dostawy.
b) w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie.
2) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leżałoby w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.

2.  Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia  od umowy w przypadku nieterminowej
zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości  o
okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1.
4.  Wykonawca może odstąpić  od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia  wiadomości  o
okolicznościach o których mowa w § 5 ust. 2. 
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 6

1.  W razie wystąpienia braków ilościowych lub jakościowych Zamawiający złoży reklamację
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia odbioru zamówienia.
2.  Strony zobowiązują się każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu
niniejszej umowy.
3.  Wszelkie  zmiany i  uzupełnienie  niniejszej  umowy wymagają  dla  swej ważności formy
pisemnej  i mogą nastąpić za zgodą stron w formie aneksu do umowy.
4.  Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą
one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



5.  Strony  oświadczają,  że  mają  prawo  do  zawarcia  umowy  o  niniejszej  treści  i  że
postanowienia umowy nie naruszają prawa osób trzecich.
6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

         Wykonawca  Zamawiający


