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OGOLNE WARUNKI UMOWY

Zamawiaja_cy powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreslonych niniejsza.
umowa., obowia.zek wykonania , zwanego dale]
aparatura., znajduja_cego sie w , w nastepujsjcym
zakresie:

1)
2)
itd.

§2
1. Wykonawca zobowi^zuje sie wykonywac obowi^zki okreslone w §1 do dnia

2. Prace, o ktorych mowa w §1, zostana, wykonane w miejscu zainstalowania aparatury/
siedzibie Wykonawcy*.

3. Wykonawca zobowi^zuje sie do wykonywania obowia_zkow okreslonych w §1 na
nastepuj^cych zasadach:

1) wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane przez Wykonawcy zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi aparatury oraz dobra, praktyka,
inzynierska, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow,

2) wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza, odpowiadac przepisom
w zakresie bhp i ochrony srodowiska,

3) wszystkie niezb^dne narzedzia, czesci i materiaty do wykonywania obowi^zkow
okreslonych w §1 dostarcza Wykonawca.

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 nasta_pi odbior wykonanych prac,
ktory zostanie potwierdzony protokolem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiaja_cy zobowia_zuje si§ do

uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ............... zt (stownie-

2. Podana kwota zawiera podatek VAT w obowia.zuja.cej wysokosci.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty powstate w zwi^zku

z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty narzedzi, czesci i materiatow, o ktorych
mowa w §2 ust. 3 pkt 3, oraz koszty dojazdu do miejsca zainstalowania aparatury/ koszty
przesytki w obie strony *.

4. Podstawa, rozticzenia bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
odbioru i sporz^dzeniu protokotu, o ktorych mowa w §2 ust. 4.

5. Wynagrodzenie wynikaja.ee z faktury VAT ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiajqcego przelewem na konto podane w tej
fakturze.

6. Dniem zaptaty bedzie dzieri obci^zenia rachunku Zamawiaja,cego.
7. Wykonawca zobowi^zuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia.zanych z wystawion^ dla Zamawiaja,cego faktury VAT oraz do
zaptety Zamawiaj^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia
faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* pfatnikiem podatku VAT, nr NIP
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§4
1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja_cego kary umownej

w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja,cego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawc§ ktoregokolwiek z obowia_zkow, o ktorych mowa
w §1, z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w §2 ust. 3.

3. Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaĵ cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^ca. wysokosci
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgod§ na potra_cenie kar umownych naleznych Zamawiaja_cemu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Zamawiaj^cy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przez Wykonawce przedmiotu
umowy okreslonego w §1.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja_cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaja,cy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze za^dac wyt$cznie zaptaty naleznej
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§7
Zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowa. maja. odpowiednie zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaj§ pod rozstrzygni^cie wtasciwego rzeczowo sa_du w

Bydgoszczy.

§9
Umowe sporza_dzono w trzech jednobrzmia_cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiaj^cego.

* - niepotrzebne skre£li6


