Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

ZAŁ. 1
UMOWA FZ.272.2..........2020
Zawarta w dniu ………………………… 2020 r. w Godowie pomiędzy:
- Gminą Godów z siedzibą przy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, reprezentowaną przez
…......................................................, zwaną dalej Zamawiającym
a
…...........................................
zwaną/ym
dalej
Wykonawcą,
reprezentowaną
przez:
….....................................................

o następującej treści:
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie
z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.9.2017.FZ Wójta Gminy Godów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000
euro netto.

§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania materiałów promocyjnych - worków
sportowych z dwoma logami, wg wytycznych:
- wykonane z poliestru z paskami odblaskowymi z boków i krótkimi rączkami;
- wymiary: 34x40cm;
- kolor: mix;
- ilość: 350 sztuk;
- nadruk: wielokolorowy o minimalnych wymiarach 10x20cm - materiały do nadruku zostaną przesłane
drogą mailową.
§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów.
§3
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ….............................. zł brutto (słownie:
…......................................................................).
2. Wynagrodzenie jest płatne z działu 750 rozdział 75075 § 4300 przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od wykonania przedmiotu umowy określonego
w § 1 i dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§4
1.Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT za zrealizowane zamówienie po otrzymaniu
podpisanego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego, protokołu odbioru dostarczonych materiałów.
2.W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy przez Zamawiającego, opisanych
w protokole, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania dostarczonych rzeczy na swój koszt i dostarczenia
w ciągu czterech dni roboczych przedmiotu umowy zgodnego z przedstawioną ofertą.
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§5
1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, stronie
poszkodowanej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3
niniejszej umowy, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
2. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej, w przypadku gdy do niewykonania umowy
dojdzie na skutek sił wyższych. Za przypadki tzw. ”siły wyższej”, które uwalniają strony od wypełnienia
postanowień umowy na czas obowiązywania „siły wyższej”, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które
wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła
zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnienie
zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi.
§6
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu wykonywania przez niego przedmiotu umowy.
§7
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej
umowy pod rygorem nieważności.
§9
Sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosowania niniejszej
umowy, strony zgodnie ustalają Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za terminowe i rzetelne, finansowe i rzeczowe rozliczenie
umowy jest Pani Beata Wala.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiającego.

....................................................
Zamawiający

……….....................................................
Wykonawca
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