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WZÓR UMOWY nr 5/D/2016 

 

Zawarta w dniu……………………….r. w Mikołowie,  pomiędzy: 

 

Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.073.000,00 zł, NIP: 635-10-06-267, REGON: 272754320, 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

…………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyciszonego agregatu prądotwórczego z przyczepą do transportu o mocy 

18kVA . 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr A do ogłoszenia. 

 

§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  

Netto:…………………………………..zł 

W tym VAT:……………………………zł 

brutto:............................................... zł  

słownie:..............................................................................................................zł  

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy.  

3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

umowy.  

 

§ 3 

1. Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 

2. Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

3. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu umowy będą regulowane w następujący sposób:  

1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata 

uznane będzie wzajemne potrącenie,  

2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający 

dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,  

3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane 

przez Wykonawcę na fakturach.  

Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze 

potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 

2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.  

 

§ 4 

1. Udzielony okres gwarancji winien być nie mniejszy niż 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje części 

eksploatacyjnych zużywających się podczas normalnej pracy urządzeń. 

2. W ramach gwarancji, w przypadku awarii lub uszkodzenia agregatu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

usterkę w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli usterki nie da się usunąć w tym terminie, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć agregat zastępczy, o stanie technicznym i parametrach nie gorszych, 

niż przedmiot umowy.  

3. Dostarczony agregat musi być fabrycznie nowy.  

 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu 

umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu ustalonego w § 3 

ust. 1 oraz § 4 ust. 1 umowy.  

Należność z powyższego tytułu Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez Wykonawcę.  
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W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od 

daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1,  

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1.  

Należne z tego tytułu kwoty Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez Wykonawcę.  

W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi 

przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

naliczenia.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 

1.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 

§ 9 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności oraz praw i   

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w 

Katowicach. 

§ 11 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden 

Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

                                           

 

  WYKONAWCA: 

  

 


