Zalącznik nr 3
Opoczno dnia..

UMOWA
Zawartaw

dniu

nr

roku pomiędz,Y:

W imieniu Gminy opoczrno reprezentowanąptzffi|
Dyrektor Katarzyna Derewęda-Jankowska
Kryta Ptywalnia oOpocryńska Fala'' w opocznie, ul. Biernackiego 4A; 26_300 opoczno
l{IP Gminy z 7 68-17 l-7 5-7 5

'.

uwana dalej Zamawiający
a firmą:

zwanym dalej Wykonawcą neprezentowanym ptze;z:.

$1

1.

Zamawlający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegaiąeą na
Wymianę złóż filtracyjnych w filtrach basenowych FIBER DOME produkcji
DINOTEC'' średnicy o 1600 powierzchnia filtracji 2,01m2 2 szt1, średnicy o 1800
powiezchnia liltracj i 2 $4m2 2 szt w raz z uĘllzacją.
2. Szczęółowy zakres zamówienia opisany jest w zalączonym fomulanu oferty

v

zgodnym z warunkami zamieszeonymi we wniosku do dożenia oferty.

3. \ilykonawca prryjmuje do wykonłnia ww.

praoe, zobowiązuje sip vrykoneć je ze
szczególną starannościąi dbalością o interesy Zamawiającego orarz zgodnie z
wymogami określonymi wlaściwymi przepisami prawa.
s2

1.

Stnony

ustłĘą terminy rykonłniłuslugi

24.06-2019-28.06.2019n'

$3

1.

2.

Strcny ustaĘą wynagrodzenie ogółem za wykonanie pzedmiotu umowy w wysokości
określonej w formulanu oferty z dnia
krrota.....'.Ó.o...........o.............................zVslownie:................o.....'......

Zapłata za plzećlmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
pnelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ptzezWykonawcę.
Dane do X'aktury:
Gmina Opoczno
uL Staromiejska 6

26-300 Opoczno
NIP: 768-171-75-75
Kryta PĘwalnia ,,opoczyńska Fala''
ul. Biernackiego 4A
26-300 Opoczno

3.

Wykonawca oświadcza, że jest platnikiem vAT i posiada NIP $4

1. Strony ustanawiają

2.

'

3.

.

odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w formie kar umownych:
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaĘ kar umownych:
w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn,, za które ponosi
odpowiedzialnośćw wysokościt0 oń wartości brutto umowy

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaĘ kar umownych:
w przypadku odstąpienia od umowy, za które ponosi odpowiedzialnośćzleceniodawca
w wysokości10Yo wartości niezrea|izowanej umowy

ss

1. Wsrystkie zmiany w treściUmowy wymagają zgody obydwu stron i mogą być

2.

3.

dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznościpowodującej że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym ) czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z Ętulu wykonania części Umowy.
Zamawiający może rozwiązać, Umowę przed upływem jej obowiązyrvania ze skutkiem
natychmiastowym w następuj ących p rzypadkach :
a)
b) zaniechan ia świadczenia

p

ostan owień um ownych przed miotu zam

ówienia

s6
sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

1. W

s7
mogące wyniknąć z rea|izacji niniejszej umowy rozstrzygają sądy
powszechne właściwedla siedzib y Zamaw iaj ącego.

1. Wszystkie spory

1.

s8
Umowa została podpisana w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

ZAMAwIAJĄCY

WYKONAWCA

