
Umowa nr ........./2019

zawarta w dniu …………………… roku w Burzeninie pomiędzy:

Gmina Burzenin  z siedzibą w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 1, NIP: 827-22-34-437,  zwaną w

treści Umowy ZLECENIODAWCĄ, którego reprezentują:

1. Jarosław Janiak - Wójt Gminy Burzenin

2. Joanna Szmytka – Skarbnik Gminy Burzenin

a

…................................    z siedzibą w     …..........................................................., 

NIP: ............…....................., zwaną w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ, którego reprezentują:

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

§ 1

Przedmiotem umowy jest „Wykonanie charakterystyki technicznej obiektów w postaci zespołu 

silosów” w 3 egzemplarzach z zgodnie z zapytaniem ofertowym.

§ 2

Termin wydania opinii: do 20 grudnia 2019. 

§ 3

1. Za  wykonane  usługi  ZLECENIODAWCA zapłaci  ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie  w

wysokości …........... złotych, na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ. 

2. Należne  ZLECENIOBIORCY  wynagrodzenie  ZLECENIODAWCA  będzie  regulował  w

terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

§ 4

ZLECENIOBIORCA nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania

pisemnej zgody ZLECENIODAWCY.

§ 5

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

a)  za  odstąpienie  ZLECENIODAWCY od  umowy  wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada

ZLECENIODAWCA, w wysokości 50% całkowitej ceny brutto za realizację umowy,



b)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  ZLECENIOBIORCĘ  (bez  winy  Zleceniodawcy),

ZLECENIODAWCY przysługuje  odszkodowanie  w  wysokości  50%  całkowitej  ceny  brutto  za

realizację umowy,

c)  za  niedotrzymanie  ustalonego  terminu  określonego  w   §  2   w  wysokości   5  %  ustalonego

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

2. Opóźnienie w terminie realizacji umowy o więcej niż 7 dni będzie uważane jako odstąpienie od

umowy przez ZLECENIOBIORCĘ bez winy ZLECENIODAWCY.

3. ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności za przysługujące

mu wynagrodzenie.

4.  W  razie,  gdy  kary  umowne  nie  pokryją  rzeczywistych  szkód  strony  mogą  dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu

cywilnego.  Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  w związku  z  wykonywaniem niniejszej

umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia

będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla  ZLECENIODAWCY.

§ 7

1. Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze Stron.

    ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA


