
 

Istotne postanowienia umowne    - załącznik nr 4 do ogłoszenia 

 

 

 

zawarta w dniu ………………2016 r. pomiędzy: 

 

- Gminą Kroczyce, z siedzibą w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich 29, REGON 

151398729, NIP 649-22-89-505, reprezentowaną przez: 

- Stefan Pantak – Wójta Gminy Kroczyce, zwaną dalej Zamawiającym, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

- ………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa łącznie 5 sztuk urn wyborczych na potrzeby Gminy 

Kroczyce, w tym: 

1) Urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu w 

którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

w ilości 2 szt.  

2) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców w ilości 1 szt. 

3) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal 

wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 

2 szt. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami 

określonymi w uchwale PKW z 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych 

(M.P. z 2016r. poz. 312) oraz uchwale PKW z 11 kwietnia 2016r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych. (M.P. z 2016r. poz. 398). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 

miesięcy. 

 

Termin realizacji 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ……………. zł brutto. (słownie: …………………).  

Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy podpisany bez zastrzeżeń przez 

obie strony umowy. 



 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 

21 dni od dnia doręczenia faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

§ 4 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki 

liczonej od całkowitej wartości wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 5 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco 

naruszy postanowienia umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

kary umownej w wysokości równowartości 30 % wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może obciążyć go karą umowną w 

wysokości równowartości 30% wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

............................................................. 
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby 

upoważnionej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................. 
(podpis i pieczątka kierownika zamawiającego lub 

osoby upoważnionej) 

 


