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Umowa nr ……. 
 
zawarta w dniu …………….. r. w Żarnowie pomiędzy: 
Gminą Żarnów z siedzibą przy ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów NIP 768-1717807, REGON 590647842 
zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: 
……………………………………….. 
a 
……………………………………………………. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 
……………………………………………. 
 łącznie zwanych dalej „Stronami”, 
 
w wyniku Rozeznania rynku, dla zamówień o wartości nieprzekraczających 50 000,00 zł, do którego nie stosuje 
się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2028 r., poz. 1986 ze zm.), 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….. oraz załączników do niej, 
zwana dalej „Umową”, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, 2 szt. tablic 
pamiątkowych oraz  wykonanie i dostawa 21 tabliczek pamiątkowych. 

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania tablic oraz plakatów zostały opisane w rozeznaniu rynku.  
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Dla etapu I na realizację obowiązuje 10 dni roboczych od daty zamówienia. Realizacja etapu II powinna 
nastąpić w październiku 2020 r., nie później niż do 10 października. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykonane opracowania graficzne przedmiotu umowy 
określone w § 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Po akceptacji opracowań graficznych przez Zamawiającego, Wykonawca wykona oraz dostarczy 
przedmiot zamówienia w terminie do dnia …………….. 
 

§ 3 
Obowiązki Stron  

1. Strony przyjmują, że wszelka korespondencja w trakcie realizacji umowy prowadzona  będzie w formie 
elektronicznej. Jako dowód dostarczenia korespondencji przyjmuje się fakt otrzymania potwierdzenia 
odbioru korespondencji. 

2. Zamawiający jest zobowiązany: 

 przekazywać swoje uwagi i wnioski o zmiany niezwłocznie w wersji elektronicznej. 
3. Wykonawca jest zobowiązany: 

 Wykonać przedmiot zamówienia według wytycznych Zamawiającego, zgodnie z rozeznaniem 
rynku, 

 Na wniosek Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, wprowadzać zmiany  
w opracowaniach graficznych, 

 Dostarczyć przedmiot umowy na adres Odbiorcy  tj.  Urząd Gminy Żarnów (adres: ul. 
Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów) oraz Urząd Gminy Paradyż (adres: ul. Konecka 4, 26-333 
Paradyż), w liczbie zgodnej z treścią podaną w Rozeznaniu rynku, 

 Zamontować przedmiot umowy u Odbiorców zgodnie z treścią podaną w Rozeznaniu rynku,  

 Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 zostanie potwierdzone jednostronnym 
protokołem odbioru, sporządzonym przez Zamawiającego, 

 W razie stwierdzonych wad w przedmiocie umowy Zamawiający oznaczy te wady w protokole 
odbioru i złoży Wykonawcy reklamację drogą elektroniczną wraz z protokołem odbioru  
w terminie 3 dni roboczych. 
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 Wykonawca zobowiązany jest wady usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 
 brutto ………… zł brutto 

(słownie: …………………………..) w tym podatek VAT, 
które będzie podzielone na 2 transze, tj.  
I Transza w kwocie …………… zł brutto za którą zostanie wystawiona faktura na rzecz: 
Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 02- 330 Żarnów, NIP 7681717807 
II Transza w kwocie ……….. zł brutto za którą zostanie wystawiona faktura na rzecz: 
Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 02- 330 Żarnów, NIP 7681717807 

2. I oraz II transza zostaną wypłacone po wykonaniu odpowiednio I i II etapu przedmiotu umowy, 
potwierdzone pozytywnymi protokołami odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej pozytywnym 
protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.  

4. Miejscem dostarczenia faktur jest Urząd Gminy Żarnów ul. Opoczyńska 5, 02-330 Żarnów lub 
przesłanie wersji elektronicznej faktur na adres pompyciepla@zarnow.eu. 
 

§ 5 
Kary umowne, rękojmia, gwarancja 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w razie przekroczenia terminu 
wykonania i dostawy przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy wykonany w I etapie zamówienia 
oraz 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy wykonany w II etapie zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi po dokonaniu odbioru 
przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy będzie miał wady fizyczne lub prawne. 

4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi o której mowa w ust. 2 Wykonawca ponosi na zasadach 
określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.  

5. Rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory z tytułu nienależytego wykonania umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 
3. W przypadku nie rozwiązania problemu polubownie, spory wynikłe w toku realizacji umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

Wykonawca       Zamawiający 
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