UMOWA ….W/2017
zawarta w dniu ………….. 2017 r. w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy:
Miastem Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, NIP 7591625088,
podmiot reprezentujący - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Trębickiego 10, zwany w dalszej części umowy MOSiR, reprezentowany przez
Bartłomieja Pieńkowskiego - Dyrektora
przy kontrasygnacie Katarzyny Śniadały – Głównego Księgowego

a
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: …………………………………………………………
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca podejmuje się na zasadach określonych w niniejszej umowie wykonać i dostarczyć
Zamawiającemu medale zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego i według projektu
Zamawiającego a także dostarczyć puchary, statuetki i trofea zgodnie z zamówieniem i ze złożoną
ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy. Projekty medali w rozbiciu na dyscypliny
sportowe Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż na 10 dni przed datą planowanych
zawodów sportowych.
§ 2 Warunki umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku do umowy.
Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie
nowoczesnych technologii.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie nie
dłuższym niż 10 dni od daty złożenia zamówienia.
3.Przedmiot umowy zostanie dostarczony przesyłką kurierską do siedziby Zamawiającego
staraniem i na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający winien sprawdzić stan otrzymanego przedmiotu zamówienia z udziałem przewoźnika
(kuriera), a w przypadku stwierdzenia wad sporządzić i przesłać Wykonawcy w ciągu 3 dni pocztą
elektroniczną protokół reklamacyjny. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń stanowi potwierdzenie wykonania
zamówienia zgodnie z umową. Powyższe nie uchybia roszczeniom Zamawiającego z tytułu wad
ukrytych przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy posiada
wady jakościowe lub ilościowe.
6. Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 5, Zamawiający wyznacza
Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia wad, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie, Zamawiającemu
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przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenie wynagrodzenia.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze
złożoną przez Wykonawcę ofertą, w której wskazane są ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie powiększone o należny podatek VAT w stawce
obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT
dokumentującej sprzedaż na rachunek wskazany w fakturze.
§ 4 Reklamacje
1. Zamawiający winien zgłosić wadę przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od jej ujawnienia (reklamacja).

Reklamacja może zostać złożona na piśmie albo pocztą elektroniczną na adres: ………………….
2. Wzór formularza reklamacji znajduje się na stronie internetowej Wykonawcy: ………….
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i przesłania odpowiedzi na piśmie pocztą tradycyjną lub
pocztą elektroniczną, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 5 Kary umowne
1. W przypadku niewykonania w terminie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego na
fakturze za każdy dzień zwłoki.
§ 6 Termin trwania umowy
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od ……… do 31.12.2017 r.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
- opóźnienia w regulowaniu przez Zamawiającego płatności;
- braku usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad;
- za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do konsultacji i uzgodnień w sprawach związanych z bieżącą realizacją Umowy upoważnia się jednoosobowo:
- ze strony Zmawiającego: Krzysztof Orzechowski tel. 029 645 21 90, e-mail: mosir.ostrowmaz@gmail.com
- ze strony Wykonawcy:…………….. tel…………….., e.mail: …………………………
3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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