
UMOWA NR: .............................................

Zawarta dnia ......................... r. w Radlinie pomiędzy:
Miastem Radlin jako Zamawiającym reprezentowanym przez:
.............................................................,
a  ........................................................  z  siedzibą  w............................................  zwanym  dalej
Wykonawcą. 

Niniejsza umowa zawarta została na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710).

§ 1
1.  Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia artykułów higienicznych dla  Urzędu Miasta Radlin
zgodnie ze złożoną kalkulacją cenową.
2.  Wartość  zamówienia  zgodnie  z  ofertą  wynosi  zł  (słownie:  ...................)  w  tym wartość  podatku
Vat ................ zł.

§ 2
Termin realizacji zamówienia:  w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, tj do dnia...................... .

§ 3
Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktury. 

§ 4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  w  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia,  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy – w wysokości 0,1% wartości umowy, określonej w  § 1 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od wykonania umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%
wartości całości zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych
od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 1 ust. 2.

§ 5
Wykonawca udziela rękojmi zgodnej z zapisami Kodeksu cywilnego.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  ustawy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§ 7
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem nieważności.

§ 8
1.  Sprawy  sporne  wynikłe  podczas  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  będą  rozstrzygać  w  drodze
polubownej.
2. W przypadku braku porozumienia na zasadach określonych w ust. 1, sprawy sporne, wynikłe z 
realizacji niniejszej umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego. 
3.  Wszelkie,  ewentualne  konsekwencje  finansowe i  prawne,  wynikające z  tytułu  wprowadzenia  do
obrotu towaru, nie spełniającego wymogów, określonych obowiązującymi przepisami i normami ponosi
Wykonawca.

§ 9
1.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Urząd  Miasta  Radlin  jest  Burmistrz
Radlina  (ul.  Józefa  Rymera  15,  44-310  Radlin).  Obowiązujące  zasady  dot.  przetwarzania  danych
osobowych,  Zamawiający  udostępnia na stronie internetowej  pod adresem https://radlin.pl/zpdo,  na
tablicy  informacyjnej  ulokowanej  w  naszej  siedzibie  oraz  w  formie  udostępnianego  na  życzenie
wydruku.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA


