
Wzór UMOWY  

 

Zawarta dnia … …2019 roku w Gubinie pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36. 66-620 Gubin 

NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366 
reprezentowanym przez:  Leszka Lindę – Prezesa Zarządu 
 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

. 

 

§ 1 

Prawo zamówień publicznych 

Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

 

§ 2 

Przedmiot zamówienia 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca niniejszym przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę 

kompletnego serwera. Szczegółowa specyfikacja w zapytaniu ofertowym. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 powyżej, w terminie do 14 dni 

od podpisania umowy. 

 

§ 4 

Sposób realizacji zamówienia 

1. Strony będą współpracować przy realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji prac, konsultacji i uzgodnień merytorycznych oraz 

kontaktu uprawnieni są: 

a) ze strony Zamawiającego – p. Jakub Kuzaj, tel. 68 455 82 74, e-mail: jakub.kuzaj@pumgubin.pl; 

b) ze strony Wykonawcy – p. …, tel. …. 

 

§ 5 

Cena 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 powyżej wynosi … zł (słownie: …) brutto. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury.  

3. Zamawiający potwierdzi odbiór Przedmiotu zamówienia oraz zdatność do eksploatacji stosownym 

protokołem, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania, a Wykonawca zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego na jego żądanie następujących kar: 



a) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w 

dostawie kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego  w umowie, 

b) w wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 

2. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone 

powyżej kary umowne. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

Gwarancja 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia, określony w § 2 powyżej na 

okres … od dnia dostarczenia Przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich 

wykonanie bez upoważnienia Zamawiającego, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni, chyba, że 

przyczyną niepodjęcia prac było działanie siły wyższej; 

b) Wykonawca opóźnia się z dostawą Przedmiotu zamówienia ponad 5 dni roboczych, chyba, że 

przyczyną opóźnienia było działanie siły wyższej; 

c) Wykonawca w inny sposób rażąco narusza swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu 

tych obowiązków. 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, powinno być złożone na piśmie 

pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji 

przez Strony. W przypadku niemożliwości porozumienia się Stron, wszelkie spory będą rozstrzygane 

przez właściwe sądy powszechne. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 
_______________________    _______________________ 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 


