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UMOWA NR: _____________ 

zawarta w dniu ___________________ r. w Ostródzie, pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, 

adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 

KRS 311869, posiadający  NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, odpis z KRS stanowi Załącznik Nr 

1 do umowy,, określanym dalej jako Zamawiający, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rochowicza – 

Prezesa Zarządu 

a 

_______________________________, dalej jako Wykonawca, reprezentowaną/ym przez: 

__________________ 

określanymi dalej łącznie, jako Strony  

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu taśmę do 

przenośnika taśmowego o następujących parametrach: 

Taśma przenośnikowa olejo i tłuszczo odporna  EP 400/3 4:2, szerokość 1400mm., z progami 

H= 40mm., podziałka 500mm., w układzie:  

wolne 180mm, 

próg 150mm, 

wolne 100mm, 

próg 220mm, 

wolne 100mm, 

próg 220mm, 

wolne 100mm, 

próg 150mm, 

wolne 180mm, 

długość taśmy 56mb, 

progi taśmy olejoodporne, wulkanizowane na gorąco.   

        (dalej łącznie: Przedmiot Umowy) 
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a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy wskazaną  

cenę, która została ustalona w oparciu o ofertę Wykonawcy z dnia ________________ (dalej: 

Oferta), która to Oferta stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. 

2.  Ogólna wartość Przedmiotu Umowy wynosi: _______________zł netto (słownie: 

__________________zł), tj. ________________zł brutto (słownie: _________________ zł.).  

3. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy nastąpi w terminie 14           

(czternastu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z 

zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 3 Umowy.  

§ 2. 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia __________________r. , przy czym 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy         

na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed dniem wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Miejsce wykonania Przedmiotu Umowy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Rudno, Rudno 17, 14-100 Ostróda. 

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie Przedmiotu 

Umowy w całości po podpisaniu Protokołu Odbioru zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 poniżej. 

§ 3 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie obustronnie podpisanym Protokołem 

Odbioru. 

2. Obustronnie podpisany Protokół Odbioru stanowić będzie podstawę wystawienia faktury. 

3. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru jest dostarczenie kartę technicznej producenta i badań 

laboratoryjnych. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela 12 (dwunasto) miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy, licząc od daty 

podpisania Protokołu Odbioru. 

2. W przypadku wystąpienia wad w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni 

robocze od dnia powiadomienia o wadzie. 

3. Naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania podajnika.  

4. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

5.  W przypadku wymiany taśmy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca udzieli nowej 12 miesięcznej 

gwarancji na Przedmiot Umowy, której okres rozpocznie się z datą podpisania Protokołu Usługi 

Gwarancyjnej. 

§ 5 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary 

umowne: 

1) w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Zamawiający może 

naliczyć kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 Umowy, 

3) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1 % ceny brutto określonej w § 1 ust. 2 za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając 

jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7. 

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca: 

1. narusza istotne warunki Umowy i nie usunie naruszeń w terminie określonym w pisemnym 

wezwaniu; 

2. nie dostarczy taśmy w  terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Strony. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

          WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 

 

Załączniki: 

1.  Oferta wykonawcy z dnia __________. 

 


