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UMOWA nr ………………… 

na dostawę elementów architektury ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie  
 

zawarta w dniu ………….. …… r. w Pleszewie,  
pomiędzy: 
Nabywcą: 
Powiat Pleszewski 
ul. Poznańska 79 
63-300 Pleszew 
NIP: 6080091886 
Odbiorca: 
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 
Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 
63-300 Pleszew 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………… – Dyrektora  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a firmą 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

NIP: …………………………. 

reprezentowaną przez: 
1. ……………………………. – …………………..  
zwaną(ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy architektury 

ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. 
2. Dostarczenie zamówionego towaru następuje na koszt Wykonawcy jego własnym transportem. 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1.   Realizacja zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ……………. r. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do terminowych realizacji reklamacji dostarczonego towaru w ciągu 7 

dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub, jeżeli istnieje taka 
możliwość, w terminie dłuższym uzgodnionym przez strony. 

§ 3 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową, ofertą i przepisami prawa, 
2) wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów posiadających wszelkie wymagane prawem na 

terenie RP aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i certyfikaty. 
3) dostarczenie zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.1, 
4) realizacja reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego w terminie określonym w § 2 ust. 2, 
5) dostarczanie zamówionego przedmiotu umowy własnym transportem i na koszt własny, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  prawa, 
6) wniesienie wszystkich elementów architektury ogrodowej oraz zamontowanie na terenie 

ogrodów Zamawiającego zgodnie z jego wskazaniem. 
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7) zapewnienie dwuletniej gwarancji na elementy architektury ogrodowej. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) odbiór dostarczanego przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2, 
2) uregulowanie zapłaty za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 4. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na …………… zł brutto (słownie: 
……………………………………………. brutto) zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną 
część niniejszej umowy. 

2. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi ………….. (słownie: 

…………………………………………… netto), wartość podatku VAT wynosi …………..  

(słownie:……………………………………………….) 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. 

4. Płatność dokonana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

§ 5 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust.1-2 w wysokości 5 % wartości 
brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4. W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy, Zamawiający zakupi go na koszt 

Wykonawcy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego 

winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i 
doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu. 

4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 
Załączniki: 
1. Formularz oferty Wykonawcy 
2. Formularz cenowy Wykonawcy 
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