UMOWA Nr GKPS.VIII.426.1.2017
zawarta w dniu …..................... 2017 roku pomiędzy:

Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP 959-167-95-18, Regon: 291010346, zwaną
dalej „Kupującym", reprezentowaną przez Wójta Gminy- Pana Mariusza Adamczyka
a
Firmą ….............................................................., z siedzibą …............................................................,
NIP: …........................., Regon: …................................, zwaną dalej „Sprzedawcą",
reprezentowaną przez właściciela – …..............................................................

W wyniku wyboru oferty, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości
poniżej 30 000 EURO, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż nawozów, środków chwastobójczych oraz trawy
sportowej z dostawą na Kompleks Sportowy w Mniowie, ul. Sportowa, 26-080 Mniów,
spełniających wymogi Kupującego, zawarte w zaproszeniu do złożenia „propozycji cenowej” oraz
ofercie Sprzedawcy.
§ 2 Termin i sposób realizacji
1. Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Kupującemu towar, wymieniony w §1 w kilku
dostawach, własnym transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na własny
koszt i ryzyko do końca czerwca 2017 roku.
2. Kupujący zawiadomi Sprzedawcę telefonicznie o potrzebie dostarczenia towaru, a Sprzedawca
dostarczy towar nie późnej niż w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia.
3. Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego o terminie dostawy, celem umożliwienia
przedstawicielowi Kupującego udziału w sprawdzeniu wagi i jakości dostarczanego towaru oraz
dokonania jego odbioru.
4. Z czynności dokonania dostawy sporządzony zostanie protokół odbioru.
§ 3 Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
kwota netto: …………….......... zł (słownie: ….................................................................................),
podatek VAT …........% tj. ….................. zł ( słownie: …..................................................................)
kwota brutto: …………….......... zł (słownie: ….................................................................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy.
3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru towaru, podpisany bez zastrzeżeń przez
przedstawiciela Kupującego.
5. Wystawiane przez Sprzedawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika Gminę Mniów, ul.

Centralna 9, 26-080 Mniów, NIP 9591679518.
6. Zapłata będzie dokonana przez Kupującego przelewem, na konto Sprzedawcy
wskazane na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej
faktury.
§ 4 Kary umowne
1.Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostawie towaru, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Kupującego
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie
więcej jednak niż 30 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1.
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron , z winy Sprzedawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Sprzedającemu.
3. Kupujący zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
2.W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy, właściwym do jego
rozpoznania będzie Sąd właściwy miejscowo dla Kupującego.
3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa dla Kupującego, jeden
egzemplarz dla Sprzedawcy.
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