
Umowa Nr ……….. 

 

zawarta dnia ……………..r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Centrum w Wodzisławiu Śląskim, ul. 

Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Bogdana Bojko 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a ……………………………………….. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………………………………

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

z siedzibą w ……………………………….. 

NIP 000-000-00-00 

REGON …………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: sprzęt pływający /rowerki wodne oraz 

kajaki turystyczne/  

 

 została zawarta umowa następującej treści:               

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy: sprzętu 

pływającego, w skład którego wchodzą rowerki wodne oraz kajaki turystyczne. 

 2.Wykonawca oświadcza, że dostawa o której mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje:  

- dostawę 2 rowerków wodnych oraz 2 kajaków turystycznych na teren O.W. Balaton 

przy ul. Brackiej z wcześniejszym poinformowaniem Zamawiającego o dacie oraz godzinie 

dotarcia transportu 
 

 

§ 2 

Termin wykonania usługi: 3 tygodnie od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia 

…........................ 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieżącej kontroli 

właściwego wykonywania dostawy określonej w § 1.  

2. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji  niniejszej 

umowy  ze  strony: 

a. Zamawiającego - wyznaczony został:  Ireneusz Górnik, tel. 512 070 794 lub 324551519.  

b. Wykonawcy - wyznaczony został: ……………………..,  tel. …………., 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę  

………………  zł. netto, + należny podatek VAT, tj. …………... zł. brutto (słownie: 

…………………………………………………..).  

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT po jego wykonaniu. 

3. Termin płatności faktury ustala się na 14 dzień od daty jej otrzymania. Płatność nastąpi 

przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe 

za każdy dzień zwłoki.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT: 

 

 Wykonawca NIP   000-000-00-00 

 Wykonawca REGON:     ……………….. 

  Zamawiający NIP:  647-22-08-194 

   Zamawiający REGON:  270505386 

6. Zamawiający upoważnienia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .............. gwarancji jakości na przedmiot 

umowy.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po zakończeniu przez Zamawiającego 

zleconych czynności przewidzianych umową.  

3. Przed upływem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego zostanie 

dokonany ostateczny przegląd gwarancyjny.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub uszkodzeń w okresie 

gwarancji powstałych na skutek niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub 

wad ukrytych Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usuwania lub wymiany 

na nowe, wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie.  

 

§ 6 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

jedynie w formie pisemnej, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

 

 

 

 



§ 9 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

          Zamawiający:                                                                              Wykonawca: 
 

 


