
Wzór umowy                                 Darłowo, dnia r. 

                                 

 

                                                                  UMOWA  

 

zawarta w dniu ----------------- r. w Darłowie, pomiędzy : 

Darłowskim Ośrodkiem Kultury w Darłowie ul. Morska 56 76-150 Darłowo, które 

reprezentuje :  

 Arkadiusz Sip - Dyrektor  

 Małgorzata Hołysz – Lisek  - Główny Księgowy  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a: ------------------------------------------------------------------- 

które/którą reprezentuje(ą) : 

 --------------------------------------------------------------------- 

zwanym dalej Dostawcą, któremu udzielono zamówienia zgodnie z art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007r., Dz. U. 

Nr 223, poz. 1655, z późn. zm./, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 

następującej treści : 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „ Dostawa 

instrumentów oraz akcesoriów muzycznych dla Tworzonej Darłowskiej Orkiestry 

Dętej” 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Dostawcy.   

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje „ Dostawę instrumentów oraz akcesoriów 

muzycznych dla Tworzonej Darłowskiej Orkiestry Dętej” w ilości i o parametrach 

wykazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

 

§ 2 

 

1. Dostawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zadania wymienionego w § 1 z dniem 

podpisania przez Strony umowy. 

2. Dostawa przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 realizowana będzie w terminie  

20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 

 

  

§ 3 

 

1. Za dostawę przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie umowne 

brutto (zawierające podatek VAT) w wysokości --------------------- (słownie: ---------------------

--------------------------------------------------------------). 

 

2. Wynagrodzenie będzie uregulowane przez Zamawiającego jednorazowo po 

protokólarnym przejęciu całości przedmiotu umowy określonego w § 1. 

 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.  

 

 



§ 4 

 

Do koordynowania obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego wyznacza się Zygmunta Jęcka – Kierownika administracyjnego DOK 

 

§ 5 

1. Na dostarczone instrumenty i akcesoria wymienione w § 1 niniejszej umowy 

Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:--------------------------- 

 

§ 6 

1. Zamawiający może żądać zapłacenia przez Dostawcę kar umownych : 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

b. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. 

2. Wysokość kar naliczonych Dostawcy zostanie odliczona od wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy.  

3. Dostawca może żądać zapłacenia przez Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

4. Z tytułu nieuregulowania należności w terminie określonym w § 3 ust. 3, Dostawcy 

należą się odsetki ustawowe. 

5. Niezależnie od powyższego Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych za niewłaściwe wykonania zadania do wysokości faktycznie 

poniesionych szkód. 

 

                                                                 § 7 

 

Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony dają pod 

rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.  

 

                                                               § 8 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

                                                              § 9 

 

Wszelkie zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

 

                                                               § 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

       D O S T A W C A                                           Z A M A W I A J Ą C Y 
 


