UMOWA – Cz

I

W dniu … listopada 2011 roku pomi dzy Powiatem Radziejowskim
z siedzib w Radziejowie przy ul. Ko ciuszki 17, reprezentowanym przez:
Pana – …………………..
Pana – …………………..
przy kontrasygnacie Pani - …………….. - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiaj cym „
a
firm
………………………………….…………………………….,
zwanym dalej „Wykonawc ” posiadaj cym wpis w rejestrze – ……………..
NIP – …………………., reprezentowanym przez:
1. Pana – ……………………………
została zawarta umowa o nast puj cej tre ci :
§1
W wyniku przeprowadzonego post powania dotycz cego cz ci I w trybie
przetargu nieograniczonego na dostaw mebli wraz z monta em dla Zakładu
Aktywno ci Zawodowej przy ul. Ko ciuszki 58 w Radziejowie…… nr …………, „Wykonawca ” zobowi zuje si do dostarczenia „Zamawiaj cemu”,
okre lonych w ofercie mebli w Cz ci nr I –dotycz cej krzeseł.
1. Dostawa mebli w kolorze maho do 30 listopada 2011 roku.
2. Dostawa obejmuje :
- krzesła - sala konferencyjna – … sztuk
- krzesła - sala konsumpcyjna – … sztuk
- krzesła biurowe – … sztuk
- fotele biurowe – … sztuk
- krzesła do stołówki pracowniczej – … sztuk
§2

1. „Wykonawca ” b dzie stosował ceny na meble zgodnie z ofert ,
stanowi c zał cznik do niniejszej umowy.
2. Ceny na powy sze artykuły zawieraj podatek VAT.

§3
„Wykonawca” zobowi zuje si na własny koszt i ryzyko dostarczy
i zamontowa „Zamawiaj cemu” przedmiot umowy okre lony w §1 do
pomieszcze
Zakładu Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie przy
ul. Ko ciuszki 58.

§4
1. „Zamawiaj cy” zapłaci „Wykonawcy” nale no za dostarczone meble –
netto ……………….….. + … % VAT = ………………………… zł brutto,
przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
„Zamawiaj cego”.
2. Wykonawca zobowi zuje si dostarczy faktur VAT do siedziby
Zamawiaj cego najpó niej do 05.12.2011 roku.
§5
Strony ustanawiaj odpowiedzialno
za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie umowy w formie kar umownych w nast puj cych przypadkach:
1. Za zwłok w dostawie przedmiotu umowy „Wykonawca” zapłaci
”Zamawiaj cemu” kar umown w wysoko ci 0,1 % warto ci opó nionej
dostawy za ka dy dzie zwłoki.
2. Za opó nienia w płatno ci zgodnie z § 4 „Zamawiaj cy” zapłaci
„Wykonawcy” odsetki ustawowe.
3. W przypadku zwłoki przekraczaj cej termin okre lony w § 1 ust. 1
Zamawiaj cy ma prawo odst pi od umowy.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie
umowy nie le y w interesie publicznym czego nie mo na było przewidzie
w chwili zawarcia umowy. Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie
30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach.
§7
W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez „Wykonawc ”, zapłaci
on „Zamawiaj cemu” odszkodowanie w wysoko ci 30 % warto ci
niezrealizowanego zamówienia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych ( tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. ).
§9
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowie niniejszej umowy b d
rozstrzygane przez wła ciwy dla „Zamawiaj cego” miejscowo S d.
§ 10
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla „Zamawiaj cego”, jeden dla „Wykonawcy”.
Wykonawca:

Zamawiaj cy:

UMOWA – Cz

II

W dniu … listopada 2011 roku pomi dzy Powiatem Radziejowskim
z siedzib w Radziejowie przy ul. Ko ciuszki 17, reprezentowanym przez:
Pana – …………………..
Pana – …………………..
przy kontrasygnacie Pani - …………….. - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiaj cym „
a
firm
………………………………….…………………………….,
zwanym dalej „Wykonawc ” posiadaj cym wpis w rejestrze – ……………..
NIP – …………………., reprezentowanym przez:
1. Pana – ……………………………
została zawarta umowa o nast puj cej tre ci :
§1
W wyniku przeprowadzonego post powania dotycz cego cz ci I w trybie
przetargu nieograniczonego na dostaw mebli wraz z monta em dla Zakładu
Aktywno ci Zawodowej przy ul. Ko ciuszki 58 w Radziejowie…… nr …………, „Wykonawca ” zobowi zuje si do dostarczenia „Zamawiaj cemu”,
okre lonych w ofercie mebli w Cz ci nr I –dotycz cej stołów.
3. Dostawa mebli w kolorze maho do 30 listopada 2011 roku.
4. Dostawa obejmuje :
sala
konferencyjna
–
stół
konferencyjny
1
komplet
- sala konsumpcyjna – … sztuk stołów + nakładki … sztuk
- dokładki prostok tne – … sztuk
- stoliki małe ( okr głe ) – … sztuki
- stolik mały ( okr głe ) – … sztuka –
- stoły do pomieszcze socjalnych – … sztuki
§2
3. „Wykonawca ” b dzie stosował ceny na meble zgodnie z ofert ,
stanowi c zał cznik do niniejszej umowy.
4. Ceny na powy sze artykuły zawieraj podatek VAT.
§3
„Wykonawca” zobowi zuje si na własny koszt i ryzyko dostarczy
i zamontowa „Zamawiaj cemu” przedmiot umowy okre lony w §1 do
pomieszcze
Zakładu Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie przy
ul. Ko ciuszki 58.

§4
1. „Zamawiaj cy” zapłaci „Wykonawcy” nale no za dostarczone meble –
netto ……………….….. + … % VAT = ………………………… zł brutto,
przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
„Zamawiaj cego”.
2. Wykonawca zobowi zuje si dostarczy faktur VAT do siedziby
Zamawiaj cego najpó niej do 05.12.2011 roku.
§5
Strony ustanawiaj odpowiedzialno
za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie umowy w formie kar umownych w nast puj cych przypadkach:
3. Za zwłok w dostawie przedmiotu umowy „Wykonawca” zapłaci
”Zamawiaj cemu” kar umown w wysoko ci 0,1 % warto ci opó nionej
dostawy za ka dy dzie zwłoki.
4. Za opó nienia w płatno ci zgodnie z § 4 „Zamawiaj cy” zapłaci
„Wykonawcy” odsetki ustawowe.
3. W przypadku zwłoki przekraczaj cej termin okre lony w § 1 ust. 1
Zamawiaj cy ma prawo odst pi od umowy.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie
umowy nie le y w interesie publicznym czego nie mo na było przewidzie
w chwili zawarcia umowy. Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie
30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach.
§7
W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez „Wykonawc ”, zapłaci
on „Zamawiaj cemu” odszkodowanie w wysoko ci 30 % warto ci
niezrealizowanego zamówienia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych ( tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. ).
§9
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowie niniejszej umowy b d
rozstrzygane przez wła ciwy dla „Zamawiaj cego” miejscowo S d.
§ 10
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla „Zamawiaj cego”, jeden dla „Wykonawcy”.
Wykonawca:

Zamawiaj cy:

UMOWA – Cz

III

W dniu … listopada 2011 roku pomi dzy Powiatem Radziejowskim
z siedzib w Radziejowie przy ul. Ko ciuszki 17, reprezentowanym przez:
Pana – …………………..
Pana – …………………..
przy kontrasygnacie Pani - …………….. - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiaj cym „
a
firm
………………………………….…………………………….,
zwanym dalej „Wykonawc ” posiadaj cym wpis w rejestrze – ……………..
NIP – …………………., reprezentowanym przez:
1. Pana – ……………………………
została zawarta umowa o nast puj cej tre ci :
§1
W wyniku przeprowadzonego post powania dotycz cego cz ci I w trybie
przetargu nieograniczonego na dostaw mebli wraz z monta em dla Zakładu
Aktywno ci Zawodowej przy ul. Ko ciuszki 58 w Radziejowie…… nr …………, „Wykonawca ” zobowi zuje si do dostarczenia „Zamawiaj cemu”,
okre lonych w ofercie mebli w Cz ci nr I –dotycz cej krzeseł.
5. Dostawa mebli w kolorze maho do 30 listopada 2011 roku.
6. Dostawa obejmuje :
- krzesełko drewniane – … sztuki
- fotele ( recepcja ) – … sztuki
- stolik okoliczno ciowy – … sztuk
- łó ko z materacem – … sztuk
- kanapa – … sztuk –
- szafa ubraniowa – … sztuk
- panel z wieszakami – … sztuk
- szafki nocne – … sztuk
- zagłowie do łó ek + deski boczne
- toaletka z lustrem .. sztuka
- toaletka wisz ca z lustrem … sztuk
- lada recepcji – .. sztuka
- szafa ubraniowa – .. sztuki
- panel wieszakowy – .. sztuka - sala konferencyjna
§2

5. „Wykonawca ” b dzie stosował ceny na meble zgodnie z ofert ,
stanowi c zał cznik do niniejszej umowy.
6. Ceny na powy sze artykuły zawieraj podatek VAT.

§3
„Wykonawca” zobowi zuje si na własny koszt i ryzyko dostarczy
i zamontowa „Zamawiaj cemu” przedmiot umowy okre lony w §1 do
pomieszcze
Zakładu Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie przy
ul. Ko ciuszki 58.

§4
1. „Zamawiaj cy” zapłaci „Wykonawcy” nale no za dostarczone meble –
netto ……………….….. + … % VAT = ………………………… zł brutto,
przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
„Zamawiaj cego”.
2. Wykonawca zobowi zuje si dostarczy faktur VAT do siedziby
Zamawiaj cego najpó niej do 05.12.2011 roku.
§5
za niewykonanie lub nienale yte
Strony ustanawiaj odpowiedzialno
wykonanie umowy w formie kar umownych w nast puj cych przypadkach:
5. Za zwłok w dostawie przedmiotu umowy „Wykonawca” zapłaci
”Zamawiaj cemu” kar umown w wysoko ci 0,1 % warto ci opó nionej
dostawy za ka dy dzie zwłoki.
6. Za opó nienia w płatno ci zgodnie z § 4 „Zamawiaj cy” zapłaci
„Wykonawcy” odsetki ustawowe.
3. W przypadku zwłoki przekraczaj cej termin okre lony w § 1 ust. 1
Zamawiaj cy ma prawo odst pi od umowy.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie
umowy nie le y w interesie publicznym czego nie mo na było przewidzie
w chwili zawarcia umowy. Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie
30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach.
§7
W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez „Wykonawc ”, zapłaci
on „Zamawiaj cemu” odszkodowanie w wysoko ci 30 % warto ci
niezrealizowanego zamówienia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych ( tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. ).

§9
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowie niniejszej umowy b d
rozstrzygane przez wła ciwy dla „Zamawiaj cego” miejscowo S d.
§ 10
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla „Zamawiaj cego”, jeden dla „Wykonawcy”.
Wykonawca:

Zamawiaj cy:

UMOWA – Cz

IV

W dniu … listopada 2011 roku pomi dzy Powiatem Radziejowskim
z siedzib w Radziejowie przy ul. Ko ciuszki 17, reprezentowanym przez:
Pana – …………………..
Pana – …………………..
przy kontrasygnacie Pani - …………….. - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiaj cym „
a
firm
………………………………….…………………………….,
zwanym dalej „Wykonawc ” posiadaj cym wpis w rejestrze – ……………..
NIP – …………………., reprezentowanym przez:
1. Pana – ……………………………
została zawarta umowa o nast puj cej tre ci :
§1
W wyniku przeprowadzonego post powania dotycz cego cz ci I w trybie
przetargu nieograniczonego na dostaw mebli wraz z monta em dla Zakładu
Aktywno ci Zawodowej przy ul. Ko ciuszki 58 w Radziejowie…… nr …………, „Wykonawca ” zobowi zuje si do dostarczenia „Zamawiaj cemu”,
okre lonych w ofercie mebli w Cz ci nr IV – pomieszcze biurowych.
1. Dostawa mebli w kolorze maho do 30 listopada 2011 roku.
2. Dostawa obejmuje :
- zestaw szafek kuchennych
- biurko – … sztuk
- biurko du e – … sztuka
- biurko du e – … sztuka
- szafa ubraniowa – … sztuk
- regał zamkni ty – … sztuk
- regał otwarty – … sztuk
- komoda – … sztuk
- wieszak stoj cy – … sztuk
- szafki pracownicze – … sztuki
§2
1. „Wykonawca ” b dzie stosował ceny na meble zgodnie z ofert ,
stanowi c zał cznik do niniejszej umowy.
2. Ceny na powy sze artykuły zawieraj podatek VAT.

§3
„Wykonawca” zobowi zuje si na własny koszt i ryzyko dostarczy
i zamontowa „Zamawiaj cemu” przedmiot umowy okre lony w §1 do
pomieszcze
Zakładu Aktywno ci Zawodowej w Radziejowie przy
ul. Ko ciuszki 58.
§4
1. „Zamawiaj cy” zapłaci „Wykonawcy” nale no za dostarczone meble –
netto ……………….….. + … % VAT = ………………………… zł brutto,
przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
„Zamawiaj cego”.
2. Wykonawca zobowi zuje si dostarczy faktur VAT do siedziby
Zamawiaj cego najpó niej do 05.12.2011 roku.
§5
za niewykonanie lub nienale yte
Strony ustanawiaj odpowiedzialno
wykonanie umowy w formie kar umownych w nast puj cych przypadkach:
3. Za zwłok w dostawie przedmiotu umowy „Wykonawca” zapłaci
”Zamawiaj cemu” kar umown w wysoko ci 0,1 % warto ci opó nionej
dostawy za ka dy dzie zwłoki.
4. Za opó nienia w płatno ci zgodnie z § 4 „Zamawiaj cy” zapłaci
„Wykonawcy” odsetki ustawowe.
3. W przypadku zwłoki przekraczaj cej termin okre lony w § 1 ust. 1
Zamawiaj cy ma prawo odst pi od umowy.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie
umowy nie le y w interesie publicznym czego nie mo na było przewidzie
w chwili zawarcia umowy. Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie
30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach.
§7
W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez „Wykonawc ”, zapłaci
on „Zamawiaj cemu” odszkodowanie w wysoko ci 30 % warto ci
niezrealizowanego zamówienia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych ( tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. ).

§9
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowie niniejszej umowy b d
rozstrzygane przez wła ciwy dla „Zamawiaj cego” miejscowo S d.
§ 10
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach,
egzemplarze dla „Zamawiaj cego”, jeden dla „Wykonawcy”.
Wykonawca:

dwa

Zamawiaj cy:

