
      U M O W A  

 
 

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia ……-02-2018 r. pomiędzy: 
 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 

Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,     

XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 

złotych ,zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:        

  Paweł Mieczkowski  -  Prezes Zarządu 

 

a:   ……………………………………………………………………………………………                                              

NIP: …………………………,  REGON: ……………………………..,  

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………. 
 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: „ Dostawa drutu miękkiego 

szpulowanego, o średnicy 3,20mm, pakiety oliwione.” 

1. Oferta z dnia 30-01-2018r. stanowi Załączniki do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy drutu wiązałkowego i zobowiązuje się wykonać je 

zgodnie z wymogami określonymi właściwymi przepisami prawa oraz wymaganiami 

Zamawiającego ujętymi w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia dostaw o 20% w 

zależności od rzeczywistych potrzeb. 

§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Łącze wynagrodzenie Wykonawcy (franco Stare Lubiejewo k./Ostrowi Mazowieckiej) za 

wykonanie przedmiotu umowy 30 Mg ustala się na kwotę ………… zł netto /słownie: 

………………………………………………………………………..………. złotych netto/.  

do ww. kwoty doliczony zostanie podatek VAT w stawce ……%.................zł co da nam kwotę 

brutto……………………………………………..złotych/ 

2. Odpowiednio 1kg drutu będzie kosztował ………… zł netto /słownie: …………………………….. 

złotych netto/. VAT w stawce ……%.................zł co da nam kwotę brutto…………………złotych. 

3. Termin płatności do 30dni licząc od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT. 

4. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 3. 

Termin wykonania 
 

1.  Rozpoczęcie prac nastąpi w dniu podpisaniu umowy. 

2.  Dostawy  zrealizowane będą przez  okres12 miesięcy licząc od terminu podpisania umowy. 

3.  Dostawy będą się odbywały partiami, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

4.  Maksymalny czas dostawy to 7 dni roboczych. 

 

                                                                    § 4. 

                                                                    Gwarancja i kary 

1. Po wykonaniu dostawy Wykonawca udzieli gwarancji producenta na właściwe parametry drutu. 



2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru wadliwej partii i 

dostawy nowej partii  drutu bez wad, który będzie spełniał wymagania Zamawiającego, uczyni to w 

terminie 7 dni roboczych od powiadomienia.    

3. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki przypadku opisanego w ust. 2 tego paragrafu, Wykonawca 

będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki. 

4.  Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w pozostałych przypadkach  w wysokości: 

1) kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % umownego 

wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia; 

2) kary za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości umowy. 

 

 

§ 5. 

Inne postanowienia 

 

1. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: …………………….. nr tel;………………………….. 

2. Osoba do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Zamawiającego: Łukasz Drabio tel.748025434, 

e-mail: l.drabio@gkostrow.pl 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią umowy jest Formularz Oferty cenowej z dnia ……..2018r,. sporządzony przez 

Wykonawcę. 

2.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody dwóch Stron pod rygorem 

nieważności. 

3.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4.Sprawy sporne będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5.Umowę sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, 2. dla Zamawiającego i  1. Egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

  
 ………………………… ……………………………. 


