
Projekt Umowy nr … 

 

Zawarta dnia ................................ w Baranowie Sandomierskim pomiędzy: 

Gminą Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1  

reprezentowaną przez: 

Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 
a 

 ............................................ …………………, z siedzibą w

 ............................................ ……………………………….., 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą" 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 15 nowych urn wyborczych wraz z pokrowcami 

(karton pięciowarstwowy) i plombami dla Gminy Baranów Sandomierski, w tym: 

 

1 Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców 2 

2 Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla 

obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

8 

3 Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców,  

w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

5 

 

2. Dostarczone urny muszą spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w 

załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

wzorów urn wyborczych (M.P. poz.312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn 

wyborczych (M.P. poz. 398). 

 

3. Podczas wykonania urn wyborczych wymaga się: 

a)  stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą 

powierzchnią przylegają do boków urny, 

b)   zagięcia górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny 

a)  wykonania zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza"), co 

usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po 

zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm), 

b)   zastosowania do zamknięcia i blokowania wieka urny: 

- w ścianach bocznych i wieku urny umieścić otwory umożliwiające założenie plomby 

plastikowej lub metalowej, 

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia), 

c) wklejenia pod spód urny podkładek filcowych, zabezpieczających spód urny (urna wraz z 



podkładkami nie może przekroczyć wysokości wskazanej w uchwale Państwowej Komisji 

Wyborczej w przypadku urn przeznaczonych do lokali wyborczych dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych). 

4. Należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana 

we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być 

wykonana w taki sposób, aby była trwała. 

5. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wraz z urnami dostarczy pokrowce, na każdą z 

urn, w formie wytrzymałego kartonu pięciowarstwowego oraz plomby w ilości 1000 sztuk. 

6. W wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego 

prawa własności wszystkich fabrycznie nowych urn wyborczych i wydania ich 

Zamawiającemu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

stanowiącą integralną część Umowy, z obowiązującymi przepisami, wymogami 

technicznymi, a także na warunkach określonych w Umowie oraz do wydania przedmiotu 

Umowy Zamawiającemu w terminie w niej wskazanym. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku 

niewłaściwego wykonania urn oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania i przekazanie prac 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 21.10.2016 r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

3. Dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół odbioru, 

podpisany przez obie Strony i stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi 

odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.  

5. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie gwarancji jakości i rękojmi 

za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 3 

Osoby do kontaktu 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów, odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: Lidia Ciesielska, 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………….  

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie brutto w wysokości ………………  

(słownie złotych: ………………………………………………………..).  

W kwocie tej mieści się obowiązujący podatek VAT. 

2. Wypłata należności określonej w ust. 1 nastąpi, na rachunek bankowy Wykonawcy 



wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty przekazania protokołu odbioru 

dokumentującego wykonanie przedmiotu umowy oraz otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

5. Fakturę VAT należy wystawić na: Gmina Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 

1, 39-450 Baranów Sandomierski, NIP: 867-20-79-650.  

 

§ 5 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdą urnę wyborczą na okres 

………miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie 

następować będzie za pośrednictwem e-mail. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą wyliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w  § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości  

10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1. 

2) Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 

10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1, 

b) za zwłokę w zapłacie za wykonany przedmiot umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zlecenia jego 

wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy posiada wady, 

Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć stwierdzone  w nim wady w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Za zwłokę w usunięciu wad bądź uzupełnieniu braków 

stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki, 

od dnia wyznaczonego na usunięcie bądź uzupełnienie braków. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. 

2.  Wykonawca nie może dokonać cesji praw określonych w niniejszej umowie na rzecz 

osoby trzeciej  bez zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane pomiędzy 

stronami polubownie. 



5. W przypadku, kiedy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny wszelkie sprawy 

sporne rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

zamawiającego 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

     ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 



 


