UMOWA Nr …....../ZŻM/2021
Zawarta w dniu …................... r. w Słupsku
pomiędzy: Miastem Słupsk Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507
reprezentowane przez Panią Agatę Michalak pełniącą obowiązki Dyrektora Zespołu Żłobków
Miejskich w Słupsku.
Zwanym dalej ,,Zamawiającym”,
a
…............................................................................................................................................................
NIP..........................................................................................................................................................
REGON.................................................................................................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawcą”
Strony zawierają umowę w wyniku wyboru oferty złożonej w ramach zamówienia, którego wartość
nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy.
§1.
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace:
– stałe wykonywanie konserwacji dźwigów towarowych będących w zasobach Zespołu
Żłobków Miejskich w Słupsku,
– Żłobek Nr 1 ul. Andersa 4
- 1 dźwig towarowy mały 2-przystankowy,
- 1 dźwig towarowy mały 3-przystankowy,
– Żłobek Nr 2 ul. 3-go Maja 78
- 1 dźwig towarowy mały 2-przystankowy,
- 1 dźwig towarowy mały 3 -przystankowy,

–

– Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4
1 dźwig towarowy mały 3-przystankowy
§2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 04.01.2021 do 31.12.2021 roku.
§3.
Za wykonanie prac objętych umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości :
netto:....................................................zł (słownie:
….................................................................................................................................) VAT 23%
brutto:.................................................. zł (słownie:
…..................................................................................................................................)

§4.
1.Należność dla Wykonawcy za prace określone w § 1 płatna będzie po przekazaniu protokołów
z przeglądów i po wystawieniu faktury.
2. Zapłata należności za poszczególne prace nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór towaru- przelewem na konto
Wykonawcy.
3. Należność za zamówiony towar winna być wyrażona jako kwota netto plus kwota podatku
VAT.
4. Faktury powinny zawierać następujące dane:
Nabywca:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
NIP: 839-10-05-507
Odbiorca:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
ul. Gen. Andersa 4
76-200 Słupsk
§5.
Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji powyższych prac należy uczestniczenie w
przeglądach i wskazanie poszczególnych obiektów.
§6.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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