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UMOWA Nr …/2019 

Na: ,, Wykonanie prac remontowych toalety damskiej w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Sobótce, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka”. 

 

 

zawarta w dniu ……… w Sobótce pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w 

Sobótce, 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 31, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez:  

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Pana Piotra Kaczmarzyka  

przy kontrasygnacie  Głównej Księgowej – Pani Magdaleny Kusyk 

z jednej strony, a firmą:  

…………………………………………….., działającą na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną w dalszej części niniejszej 

umowy Wykonawcą, uprawnionym do wykonania dostaw objętych niniejszą umową na 

podstawie wyboru najkorzystniejsze cenowo oferty ustalonej w drodze zapytania ofertowego,  

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                § 1  

 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie na: ,,Wykonanie   

prac remontowych toalety damskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                          

w Sobótce”. 

      

     § 2 

 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w terminie od dnia ………..... do dnia …………. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca 

otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………….. zł brutto 

netto: ……………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………….….….)  

brutto: …………..….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….…..) 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 14 dni od daty wystawienie faktury przez 

Zleceniobiorcę, w siedzibie Zleceniodawcy.  

 

 § 4 

 

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru 

sporządzony i podpisany przez Wykonawcę oraz przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 
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§ 5 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Zamówienia innym podmiotom bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji dla całego zakresu 

zamówienia 

  

  § 7 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: 

a) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, 

zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 

b) ograniczenia zakresu dostaw objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia 

braku konieczności wykonywania części zamówienia,  

c) z powodu osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, na które nie miał 

wpływu Wykonawca; 

d) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości 

umowy; 

f) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy                      

w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji 

umowy, zmniejszenie wartości zamówienia; 

g) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu 

wykonania w przypadku działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia                         

o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których 

Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie 

lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

dotyczących terminu zakończenia dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

 

 

§ 7 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego  
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§ 9 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w formie 

aneksu.  

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

oraz Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn. zm.) 

                

  § 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


