Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego
UMOWA NR ....... /2022
Zawarta w dniu………………….w Lubieniu Kujawskim pomiędzy:
Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez:
Burmistrza Lubienia Kujawskiego – Pana Marka Wilińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Wandy Mordzak, zwanym w dalszej treści
umowy: „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Kupującym”
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.
§1
W wyniku przeprowadzonego Zapytania cenowego Sprzedający sprzedaje a Kupujący
nabywa złom - złom stalowy odzyskany w wyniku demontażu instalacji c.o. w Zespole
Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim– zwany dalej przedmiotem umowy.
§2
1. Przedmiot umowy obejmuje odbiór, załadunek i transport złomu przez Kupującego z
Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do dokumentacji, treści
specyfikacji zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia.
§3
1. Strony przyjmują cenę ………… brutto za 1 tonę złomu.
2. Wynagrodzenie Kupującego stanowić będzie kwota wynikająca z iloczynu ceny
jednostkowej za 1 tonę złomu wynoszącej ………zł brutto i faktycznego ciężaru złomu
ustalonego protokolarnie przez strony umowy.
3 Ustalenie rzeczywistej masy złomu, przez dokonanie jego zważenia będzie się odbywało
z udziałem przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego.
4. Z czynności ważenia złomu zgodnie z ustaleniami w ust. 3 Zostanie sporządzony protokół,
który będzie podpisany przez przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego.
5. Protokół o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do ustalenia ostatecznego
wynagrodzenia Sprzedającego.
6. Wynagrodzenie zostanie uregulowane po bezusterkowym odbiorze wykonanej usługi, oraz
wystawieniu faktury VAT przez Sprzedającego, przelewem na konto Sprzedającego
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
§4
1. Sprzedający wyznaczy datę i godzinę czynności odbioru stanowiących przedmiotu umowy
w ciągu 1 dnia roboczego po dniu podpisania umowy.
2. Termin wykonania usługi do dnia 29.07.2022 r.
§5
Kupujący zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami opisanymi
w zapytaniu cenowym, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami,
przepisami BHP, przez wyspecjalizowanych pracowników.
§6
Obowiązki stron :

1. Kupujący zobowiązany jest do:
a) bezusterkowego odbioru po osiągnięciu gotowości odbiorowej, lecz nie później niż
wskazuje termin wykonania zadania,
c) zapłaty faktury na podstawie proponowanej ceny z załącznika ofertowego i wagi zabranego
złomu po wystawieniu faktury VAT przez Sprzedającego, przelewem na konto nr 57 9557
1029 0000 3186 2000 0003 Sprzedającego w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
2. Sprzedający :
a) zabezpieczy pod względem BHP miejsce składowania materiałów oraz będzie nadzorować
odbiór przedmiotu zamówienia,
b) wystawi kartę odpadu z Bazy Danych Odpadowych,
c) wskaże Kupującemu miejsce ważenia złomu, na urządzeniu, które posiada legalizację oraz
poniesie koszty ważenia,
d) wystawi fakturę VAT stosując mechanizm podzielnej płatności po zważeniu i odebraniu
przez Kupującego przedmiotu umowy,
§7
Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-dniowego
wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Kupującego, w
szczególności w przypadku nie odebrania złomu we wskazanym w §4 terminie.
§8
Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności ,za które odpowiada Kupujący w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
b) za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień opóźnienia.
§9
Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących
przepisów Kodeksu Cywilnego o gwarancji i rękojmi za wady fizyczne.
§ 10
Do koordynacji spraw związanych z wykonaniem przedmiotu umowy są upoważnieni :
- ze strony Sprzedającego - ……………………………………………..
- ze strony Kupującego - …………………………………………………
§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy strony podają rozstrzygnięciu
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Kupującego
i 1 egz. dla Zamawiającego.
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