
Załącznik Nr 2 

 
Wzór umowy 

 

UMOWA Nr ………………… 

 

Zawarta w dniu ………………………. w Narwi pomiędzy Gminą Narew z siedzibą w Narwi, 

ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy  - mgr Andrzeja Pleskowicza 

a 

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

…………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę 20 sztuk 

szaf i szafek metalowych wg poniższego zestawienia: 

a) szafy metalowe: 

- 8 szt. z drzwiami przesuwanymi (szer. 100 cm x wys. 200 cm) 

- 1 szt. z drzwiami przesuwanymi (szer. 120 cm x wys. 200 cm) 

b) szafki metalowe: 

- 2 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 60 cm x wys. 104 cm) 

- 6 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 95 cm x wys. 80 cm) 

- 2 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 100 cm x wys. 104 cm) 

- 2 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 80 cm x wys. 104 cm) 

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego całości 

przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy, 

z obowiązującymi przepisami, wymogami technicznymi, a także na warunkach określonych 

w niniejszej umowie w terminie w niej wskazanym. 

 

§ 3. 

Termin realizacji całości przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

§ 4. 

1. Na dostarczone szafy i szafki Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji, a jej 

bieg rozpocznie się od dnia dostawy przedmiotu uzamówienia. 

2. Ponadto ustala się, że w wypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie ich usunięcia jednak nie później niż w ciągu 7 

dni od otrzymania powiadomienia o usterce. 

 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………. zł netto + VAT …..%, tj. ……………………… zł, 

łącznie brutto ……… zł (słownie ……………………………………………………….. 

...........................................................................................................................................złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, które należy 

ponieść przy realizacji tego zamówienia – w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy Nr ………………………………………………………………………………………, 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 



§ 6. 

1. Za nieterminowe opłacanie faktury Zamawiający za każdy dzień zwłoki zapłaci 

Wykonawcy ustawowe odsetki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu 

umowy, za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 7. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy Bielsku 

Podlaskim. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………… 
podpis Wykonawcy                                                       podpis Zamawiającego 

 


