
UMOWA NR …………../2016 
 
zawarta w dniu …………… r. w Zabrzu, pomiędzy: 
 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 
a 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

§ 1 
Strony stwierdzają, iż ze względu na wartość przedmiotu umowy nieprzekraczającą 
równowartości kwoty 30.000 Euro niniejsze zamówienia w oparciu o art. 4, ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759) nie podlega jej przepisom. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa kamienia typu piaskowiec murak do 
miejsca wyznaczonego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera zapytanie ofertowe, stanowiące 
integralną część umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną 

ofertą stanowiącą integralną część umowy (załącznik nr 1) oraz obowiązującymi 
przepisami a także niniejszą umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do okresowego dostarczenia kamienia w ciągu 3 dni od 
otrzymania zlecenia od Zamawiającego, drogą elektroniczną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę dla Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zmiana adresu na zleceniu  
nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga podpisywania odrębnego 
aneksu w tej sprawie. 

4. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów składaniu zleceń: 
- ze strony Zamawiającego ……………………………………… 
- ze strony Wykonawcy – ………………………………………….. 
W razie zmian osoby przedstawicieli Stron, o których mowa powyżej, Strony będą 
niezwłocznie informować się wzajemnie na piśmie o tym fakcie oraz wskażą osobę 
wyznaczoną do pełnienia tej funkcji oraz jej numer telefonu. 
Zmiana osoby przedstawiciela nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga 
podpisywania odrębnego aneksu w tej sprawie.    
 

 
 
 
 
 



§ 4 
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za dostarczenie 1m2 kamienia wynosi: 

 
Cena netto:…………………………………………… 
Słownie:………………………………………………….. 
Cena brutto:………………………………………….. 
Słownie:………………………………………………… 
VAT:……………………………………………………... 
 

2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po 
wykonaniu zlecenia na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzy ul. Jodłowa 
59 41-800 Zabrze NIP: 6482768167 . 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty 
przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 
§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w sytuacji gdy  Wykonawca wykonuje 
swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków oraz w 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów 

prawa i ustalonych zwyczajów. 

3. Za formę kontaktów skutecznych uważa się: mail, fax. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto umowy za 
każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych  
przy odbiorze w wysokości 1,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia 
liczony od końcowego terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%  
wartości brutto umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

4. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one 
poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z 
przedkładanej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar 
umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do 
uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie do 21 dni od 
dnia nałożenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy oraz 

usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek w ustalonym  

terminie. 

 
 



§ 7 
 
1. Dostarczenie co najmniej 27 m2  nastąpi przez Wykonawcę w ciągu trzech dni od 

podpisania umowy  tj. do dnia……………. 
2. Pozostała dostawa będzie dostarczana w zależności  od potrzeb Zamawiającego nie 

później niż do 31.12.2016 lub do wyczerpania przeznaczonej  na ten cel kwoty 
15 000,00 zł netto.  

 
§ 8 

 
1. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. 

Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 
3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
 
Zamawiający                   Wykonawca 


