PROJEKT

UMOWA NR OŚ.6232.1.2018
„Zakup wraz z dostawą czternastu kontenerów o pojemności 3,0 - 3,5 m3 na odpady
biodegradowalne”.
zawarta w dniu …………………. pomiędzy:
Gminą Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
w imieniu, której działa:
Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Miasta Świebodzice
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta Świebodzice – Luizy Gass – Sokólskiej
zwaną dalej ,,Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej ,,Wykonawcą”

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy
usługę polegającą na dostawie czternastu kontenerów na odpady biodegradowalne, zgodnie ze
złożoną ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone kontenery spełniają parametry techniczne
wymagane przez Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 20 marca
2018 roku.
2. Za termin wykonania umowy przyjmuje się dzień dostarczenia czternastu kontenerów na
odpady biodegradowalne na adres: ZGK Świebodzice Sp. z o. o., ul. Strzegomska 30, 58-160
Świebodzice.

Wykonawca udziela
…………………….

gwarancji

na

§3
dostarczony

przedmiot

umowy

na

okres

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie wynikające z oferty cenowej z dnia ………….. r. w wysokości …………… zł
netto (słownie: ……………………………………., plus obowiązujący podatek VAT ……%
w wysokości …………………….. zł (słownie: …………………………………………….),
łącznie …………………. brutto (słownie: ……………………………………………………).
2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dostarczeniu i
odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego protokołem odbioru.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1 zostanie zapłacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
§5
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia
brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.
§6
Strony ustalają, że osobami uprawnionymi do utrzymania wzajemnego kontaktu oraz
udzielania informacji i wyjaśnień są:
1. Ze strony Wykonawcy: ……………………………… tel. …………………………
2. Ze strony Zamawiającego: Emilia Heinz tel. 74 666 98 15, emilia.heinz@swiebodzice.pl.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej
umowy, strony będą rozwiązywać polubownie.
2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór
poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załącznik:
Oferta z dnia …………………..
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………

…………………………………
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