PROJEKT UMOWY
Umowa została zawarta w Olszanicy dnia

pomiędzy :

Gminą Olszanica, 38-722 Olszanica 81
reprezentowanym przez:
1. Krzysztof Zapała – Wójt Gminy Olszanica,
2. Lucyna Weremińska – Skarbnik Gminy Olszanica
zwanym dalej Zamawiającym,
a

NIP:
Regon:
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania zapytania o cenę na „Zakup 3 szt. pojemników na odpady komunalne z dostawą
do siedziby zamawiającego”, Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zakup 3 szt. pojemników na odpady komunalne z
dostawą do siedziby zamawiającego.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.
3. Przedmiotem Umowy jest: Zakup 3 szt. pojemników na odpady komunalne z dostawą do
siedziby zamawiającego, o pojemności 40 000 l zabudowane, wymiary: dł. 6800 mm; szer.
2400 mm; wys. 2400 mm.
§2
1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień
…………. .

2. Dostawa będąca przedmiotem Umowy zrealizowana zostanie do dnia 15 sierpnia 2012 r.

§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
(słownie:

).

2. Wyżej wymieniona kwota zawiera podatek VAT w wysokości .............................. (słownie:
..............................................................................................)
3. Wynagrodzenie netto nie podlega waloryzacji.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy o numerze:

prowadzony przez
w terminie 7 dni

od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura może zostać wystawiona
w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
§5
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy

karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość kar umownych.

§7
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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