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Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

POSTANOWIENIA UMOWY 
 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 
 
Niniejsza umowa została zawarta w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) i regulaminu wewnętrznego  - w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 
ZGK/ZO/10/2021  pn. HALA NAMIOTOWA na pole odkładcze osadów na Oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. 

____________________________________________________________ 
 
 

§  1. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu, w terminie …………….. ,   
 HALĘ NAMIOTOWĄ na pole odkładcze osadów na Oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. 
 typu ………………………w ilości ........... , o właściwościach zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w dokumentacji przetargowej /opisie przedmiotu zamówienia oraz 
złożoną ofertą. 
 
§  2. 
Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość za całość przedmiotu dostawy , o której mowa  w § 1 
wynosi; 

…………………………………………………PLN(słownie:.......................................................................PLN), 
 

...............................................PLN(słownie:.......................................................................PLN). 
 
§ 3. 
1. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na podstawie 
faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT( po 
uzyskaniu przez Zamawiającego środków z umowy leasingu). 
2. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności jest niemożliwe bez 
akceptacji  przez  Zamawiającego. 
 
§ 4. 
1. Strony ustalają, że miejscem odbioru przedmiotu zamówienia  będzie Oczyszczalnia 
ścieków w Moczydłowie. 
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez strony, 
zostanie dołączony do faktury i przekazany Zamawiającemu. 
3. Wraz z   przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

 
 

 
 
§ 5. 
Powodem odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, może być jedna 
z niżej wymienionych przyczyn: 
1)  namiot wraz z jego montażem  nie spełnia  wymagań określonych w SWZ, 
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2) brak wymaganej, określonej w dokumentacji przetargowej /opisie przedmiotu 
zamówienia dokumentacji,  
 
§ 6. 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania.  
 
§ 7. 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części 
umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy. 
 
§ 8. 
Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych, nie przewyższających  10% 
wartości umowy, w razie zwłoki w zapłaceniu należności w terminie przez Zamawiającego. 
 
§ 9. 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 
umowne.  
 
§ 10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 
19, poz. 177 ze zm.). 
 
§ 11. 
W sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy, właściwym dla rozstrzygnięcia 
sporu jest sąd siedziby Zamawiającego. 
 
§ 12. 
Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa /opis przedmiotu zamówienia 
wraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 
 
§ 13. 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 14. 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego ,  
1 egz. dla Wykonawcy. 
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