
SO.272……….2012 
UMOWAUMOWAUMOWAUMOWA    

    
zawarta w dniu …………………………………………………………………………. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w  Serocku, z siedzibą 05-140 Serock ul. 
Rynek 21,  reprezentowanym przez Sekretarza Miasta i Gminy SerockSekretarza Miasta i Gminy SerockSekretarza Miasta i Gminy SerockSekretarza Miasta i Gminy Serock Pana Tadeusza KanownikaPana Tadeusza KanownikaPana Tadeusza KanownikaPana Tadeusza Kanownika , przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock Pani Moniki Ordak, zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
NIP  
REGON  

 
 

Zamówienie zostało udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) 
 

§ 1 
    
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie z dniem…………………….. obowiązek realizacji 
dostaw dla Zamawiającego środków czystości, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w asortymencie 
objętym zakresem określonym w ofercie Wykonawcy z dnia 14 lutego 2012 roku stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy.  

§ 2 
 
1.Wykonawca dostarczać będzie określony umową asortyment w cechach, jakości i parametrach, zgodnie ze 
złożoną ofertą cenową z dnia ……………………….  
2.Odbiór zamawianych partii towaru następować będzie w okresach i terminach uzgadnianych z Wykonawcą na 
podstawie zgłoszeń Zamawiającego, bez konieczności zachowania formy pisemnej.  
 

§ 3 
 
1.Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostarczania (transportu)  i rozładunku zamawianych materiałów do 
siedziby firmy w ilościach, terminach uzgadnianych indywidualnie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 
Zamawiającego.   
2.Wykonawca dostarczy zamawiane materiały niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od zgłoszenia 
potrzeb przez Zamawiającego.  

§ 4 
 
1.Za dostarczane materiały Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wynikającej z ilości 
dostarczonego towaru i cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, wskazanych przez Wykonawcę 
w ofercie z dnia 17 lutego 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 
2.Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty …………… zł brutto    (słownie: ………………………… 
złotych).  



§ 5 
 
Należność za dostarczone materiały płatna będzie na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktury. 

§ 6 
 

1.Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony tj. od dnia …………………………... do dnia 31.12.2012r.  od dnia …………………………... do dnia 31.12.2012r.  od dnia …………………………... do dnia 31.12.2012r.  od dnia …………………………... do dnia 31.12.2012r.      
2.Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim pisemnym 30-dniowym wypowiedzeniem.  
3.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
warunków umowy.  
 

§ 7 
 
Do wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 8 
 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.  
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