Załącznik nr 2
UMOWA NR ...................2019
zawarta w dniu …..........2019 r. w Żyrardowie pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Czysta 5, 96-300
Żyrardów, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153850, kapitał zakładowy
47 207 000,00zł, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653,
reprezentowaną przez:
.................................................
zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”
a:
....................................................................
reprezentowaną przez:
....................................................................
zwany w dalszej części „Zleceniobiorcą”,
Niniejszą umowę zawartą bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
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Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu mebli zgodnie z
projektem, stanowiącym załącznik nr 1 oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2.
Termin wykonania Przedmiotu umowy Strony określają na dzień .......................................
Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres ......... miesięcy od
dnia odbioru Przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę. W razie zgłoszenia reklamacji Zleceniobiorca
dokona nieodpłatnej naprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji ze strony Zleceniodawcy.
Warunkiem wykorzystania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zleceniodawcę pisemnej
reklamacji.
§2
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .................... zł (słownie:
........................ zł) zwane dalej „Wynagrodzeniem”.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru Przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę w terminie
30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru Przedmiotu umowy przez
Zleceniodawcę.
§3
W przypadku przekroczenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy
karę umowną w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień przypadający po terminie określonym w § 1 ust.
2, co nie pozbawia Zleceniodawcy prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku przekroczenia terminu dokonania naprawy Przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 300 zł. za każdy rozpoczęty dzień przypadający po terminie
określonym w § 1 ust.3 powyżej.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej Zleceniodawca ma prawo dokonania potrącenia kar
umownych z Wynagrodzeniem Wykonawcy wystawiając w tym celu notę obciążeniową. Ponadto
Zamawiający może dochodzi zapłaty kar umownych odrębnie od Wykonawcy.
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Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§4
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a. zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany sądowy nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy,
b. Wykonawca przekroczył termin określony w § 1 ust. 2 powyżej.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
wskazanie przyczyny odstąpienia.
We wszystkich przypadkach odstąpienie od Umowy może zostać wykonane w terminie do dnia ..................
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę na podstawie ust.1 powyżej, Wykonawcy nie
przysługuje jakiekolwiek Wynagrodzenie.
§5
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
......................, tel. .......................................
2.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
......................, tel. .......................................
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Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako
osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu
ich danych drugiej Stronie.

§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy dotyczące Przedmiotu umowy.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy,
a jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.
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