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WAG.2710.0237.2022 

D2022.05.01131 

 

Umowa – projekt 
 

zawarta w dniu ………..…… 2022 roku pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20,   

62-800 Kalisz,  NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………...……… 

z siedzibą w…………………………przy ulicy………………………....,NIP……………...… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………...………… 

zwana/ym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

 

         § 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 7 sztuk niszczarek dla potrzeb Urzędu 

Miasta Kalisza: w tym 4szt. o pojemności 25–30l, 1szt. o pojemności 50-60l  

1szt. o pojemności 145-165l oraz 1 szt. o pojemności 200-205l. 

2. Przedmiot zamówienia wymieniony w ust.1 musi spełniać wszystkie parametry i cechy 

zawarte Zapytaniu ofertowym. 

 

§ 2 

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w ciągu 14 dni od 

dnia zawarcia umowy do budynku Urzędu Miasta Kalisza znajdującego się  

przy  ul. Krótkiej 5-7 (Magazyn Urzędu Miasta Kalisza budynek „C”).                                             

2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić (telefonicznie) Zamawiającego o dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia z  jednodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem 

dostawy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawcy za dostarczone niszczarki, o którym mowa w § 1 ust. 1  przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie łącznej brutto ………………… PLN,  

(słownie: ………………………..), w tym kwota netto …………………….. PLN, 

(słownie: ……………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku  bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa                                  

w § 4 ust. 3. 
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§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, 

licencje oraz pozwolenia do wykonania przedmiotu zamówienia, o której mowa                        

w § 1 ust. 1, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność i terminowość wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Odbiór dostawy potwierdzony zostanie protokołem odbioru, sporządzony w dwóch 

egzemplarzach i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

  

 

§ 5  

 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 gwarancji                  

na okres ……… miesięcy od dnia dostarczenia niszczarek. 

2. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad lub awarii                    

w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej                  

w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowanej reklamacji. 

3. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ciągu 

7 dni roboczych, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt                

i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad lub awarii                                   

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Termin ten może ulec wydłużeniu  tylko w uzasadnionych przypadkach, 

po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie wydłużony                

o czas wyłączenia przedmiotu zamówienia z eksploatacji. 

5. Udzielenie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia uprawnień na podstawie 

rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilny. 

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieterminowe dostarczenie przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie usunięcie  w ramach gwarancji 

wad i awarii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 4  licząc 

za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego                             

w § 3 ust. 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku,                                        

gdy Wykonawca: 

1)  przekroczy termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

o 7 dni; 

2)  nie wywiązuje się z pozostałych postanowień umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

   § 7 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

 

  § 8 

 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

 

        § 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

………………………….      ………………………. 

    Zamawiający             Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


