UMOWA
nr ZO:1/04/2021
W dniu ........................................................w Zwoleniu pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zwoleniu ul. Bogusza 19,
NIP : 811 16 30 777 , zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:
JACEK LANGE – Prezes Zarządu,
a:
...................................................................................................................
zwana dalej „Dostawcą” reprezentowana przez:
…...........................................................................
…...........................................................................
w oparciu o złożoną ofertę, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Dostawa używanej
śmieciarki jednokomorowej dwuosiowej” zgodnie z opisem zawartym w „Informacji
o zamówieniu” zwane dalej „przedmiotem umowy”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego do Zwolenia używanej śmieciarki
jednokomorowej dwuosiowej
§3
Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie umowne brutto
w wysokości:.................................. zł(brutto z VAT), słownie: ..........................................
§4
Dostawy będzie realizowana do dnia 16 kwietnia 2021r
§5
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane będzie na podstawie faktury wystawionej po
dostawie przedmiotu umowy i po podpisaniu końcowego protokołu odbioru.
2. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze
w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.
1.

a)
b)
c)
2.

§6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §3,
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §3.

§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, jeżeli
przedmiot umowy odbiega jakościowo od wymagań Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
§9
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą
rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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