
                                                                       UMOWA nr ………………… 

zawarta w dniu ………….. w Piechowicach pomiędzy: 

Gminą Miejską Piechowice ul. Kryształowa 49, NIP 611-010-86-58, REGON 230821612 

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Miasta Piechowice Pana Witolda Rudolfa, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Piechowice Pani Marty Mielczarek  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dostawę wraz z transportem dwóch 

kompletów bramek senior 

na wskazany adres: 

1. Stadion Miejski Piechowice. 

Jeleniogórska 3 

58-573 Piechowice 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 27.12.2017 r. 

2. Termin dostarczenia sprzętu do Zamawiającego ustala się do 29.12.2017 r. 

3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Kierownik Referatu Spraw Społecznych Anna Szalej - 

John 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wolny jest od jakichkolwiek ukrytych wad fizycznych, wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź 

zabezpieczenia.  

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub obciążeń, o których mowa w ust. 2, Zamawiający 

może od umowy odstąpić, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej określonej w § 6 

Jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej, kupujący może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 



§ 4 

1. Łączny koszt dostawy wraz z transportem dwóch kompletów bramek senior 

       ustala się na kwotę :  ………………………….. PLN brutto  

       ( słownie: …………………….. PLN)  

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia powyższej faktury bez podpisu Zamawiającego. 

§ 5 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w  wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 6 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie wykonania przedmiotowej umowy, w przypadku niemożliwości 

ich polubownego rozwiązania będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. - 1 egz. dla wykonawcy i 2 egz. dla zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA:                                                                                                    


