
                 Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

UMOWA NR  ….................................................. 

 

Na „Dostawę drutu stalowego fi 3,4 mm do prasy belującej AVOS 14113 / 60”. 

 
W dniu …........................... w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o;  ul. Sulańska 13 ;  62-510 Konin;  NIP:  6652970029   . 

reprezentowanym przez: 

 

PREZESA:      mgr inż. Jana Skalskiego 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” , 

 

a: 

 

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

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

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

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

 

reprezentowanym przez:  …..................................................................................................... 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, który został wyłoniony w drodze dostarczonych ofert, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

& 1 

 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę drutu stalowego do 

magazynu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o .o. w Koninie. 

2. Przewidziane zapotrzebowanie ilości drutu stalowego wynosi : 7,5 Mg  w ciągu całego 

roku. 

3. Drut wykonany będzie w  pęczkach : fi 340 x fi 200 x 160 (mm) -    zgodnie z polską 

normą: PN 67/M-80026.  - Drut będzie naoliwiony. 

 

& 2 

      

1. Drut stalowy  zamawiany będzie w ilościach rzeczywistych potrzeb – parę razy w roku. 

2. Realizacja zamówienia nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych. 

3. Przy każdej dostawie drutu  załączone będzie świadectwo kwalifikacji wyrobu. 

 

& 3 

 

1. Ustalone ceny jednostkowe ( podane przez Wykonawcę ), mogą nieznacznie odbiegać od 

wstępnie ustalonych -  pod warunkiem, że każdorazowo przy zmianie ceny, Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu dokument o zmianie ceny stali u kooperanta (dostawcy surówki). 

2. Na fakturze podane będą wielkości: netto,  z VAT-em oraz brutto. 

3. Zaoferowana cena ma zawierać oprócz kosztów drutu także koszt dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

 

 



 

& 4 

 

1. Szacunkowa  wartość rocznej  7,5 Mg dostawy drutu stalowego wynosi: ….................zł  

 

brutto, słownie  :.................................................................... 

 

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

2. Należność za drut stalowy regulowana będzie przelewem na bieżąco po każdej dostawie, 

na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie ……… dni. 

 

& 5 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, strony 

naliczać będą kary umowne: 

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł, za każdą jednodniową 

zwłokę w dostawie drutu. 

b). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % szacunkowej rocznej 

wartości drutu brutto,  za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy. 

c).  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % szacunkowej rocznej 

wartości drutu brutto ,  za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn zależnych od  

Zamawiającego. 

  

                                           

& 6 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

- Wykonawca przerwał realizację dostaw drutu stalowego i mimo upomnień  Zamawiającego, 

przerwa trwa dłużej  10 dni roboczych. 

- Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z zapisami umowy lub wskazaniami Zamawiającego. 

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktur w ustalonym terminie. 

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

                                                         

& 7 

 

1. Strony zobowiązują się do rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów w sposób 

polubowny i kompromisowy. 

2. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, spór 

rozstrzygnie sąd powszechny właściwy do lokalizacji siedziby Zamawiającego. 

 

& 8 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: - jeden dla Wykonawcy oraz 

trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA 

 


