
UMOWA   NR       / 2010                                       wzór załącznik nr 1 

 

Zawarta w dniu ____________________r. w Węglińcu pomiędzy 

1. Zakładem Usług Komunalnych z siedzibą Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec, 
reprezentowaną przez: 

Mariana Basińskiego Kierownika ds. Technicznych działającego na podstawie 
pełnomocnictwa nr 53/09 udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  oraz przy 
kontrasygnacie Głównego Księgowego Barbarę Kania  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

2. ---------------------------------------- prowadzącą działalność gospodarczą --------------------- --
------------------------------------------------------- z siedzibą --------------------------------------- -
--------------------------------------. 

zwanym dalej „Wykonawcą”                                  
§ 1 

 
 Na podstawie art.4  pkt 8  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami);. Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na wykonaniu i dostarczeniu do magazynu 
zamawiającego  w Węglińcu  transformatora olejowego 40 kVA zgodnego z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu ofertowym.  

 
§ 2 

Strony ustalają Ŝe realizacja  zamówienia nastąpi w okresie do 20 marca 2010  r. 
 

§ 3 
Osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego jest   P. Marian Basiński 
Osobą nadzorującą z ramienia Wykonawcy jest  P. ----------------------- 

 
§ 4 

1.Strony ustalają, iŜ obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2.Wartość przedmiotu zamówienia  ustala się  na kwotę ryczałtową  ------------------- zł brutto   

(słownie: --------------------------------------------- zł), która zawiera w sobie podatek VAT, 
zgodnie z załączoną ofertą. 

3.Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 
4.Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy, określony w § 1 będzie się odbywało 

fakturą końcową wystawioną po zakończeniu umownego zakresu robót oraz ich 
końcowym odbiorze na podstawie protokołu podpisanego przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do 
siedziby Zamawiającego.                                                                                                   

5.Fakturę VAT naleŜy adresować Zakład Usług Komunalnych ul. Partyzantów 8               
59-940 Węgliniec  NIP 615-10-06-481 

6.NaleŜność za wykonaną usługę Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT: 

 
 



 
 
 
 

§ 5 
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  za cały przedmiot umowy. 
- za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w wysokości   0,5%  
wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego jako termin realizacji zadania. 
-    za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5%  
wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 
3.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 

cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych. 
 

§ 6 
1.Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty z naleŜytą starannością i zgodnie z 

postanowieniami umowy. 
2.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia 

oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania zamówienia. 
 

§ 7 
Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności  
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 8 

Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla 
Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
§ 9 

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie, w tym wypadku, moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach; 
- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
- Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął w terminie 14 dni od 
zawarcia umowy wykonywania zamówienia oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego, złoŜonego na piśmie; 



- w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć 
przy zawieraniu umowy – w tym przypadku Zamawiający moŜe ograniczyć równieŜ zakres 
rzeczowy umowy. 
W w/w wypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia 
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny zatwierdzenia protokołu 
końcowego wykonanej usługi, 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 10 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem usługi. 
 

§ 11 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, Strona zobowiązana jest do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie roszczenia do drugiej 
Strony. 
2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 
w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 
wystąpienia na drogę sądową. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
5. Zmiany postanowień niniejszej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

niewaŜności. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa                                                                                                  
dla Zamawiającego. 
 
 
     Z A M A W I A J Ą C Y                                                          W Y K O N A W C A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


