UMOWA Nr PNT/50/2014 /PROJEKT/
Zawarta w dniu 14.08.2014 r. w Ełku pomiędzy:
Gminą Miasta Ełk – Parkiem Naukowo – Technologicznym z siedzibą w Ełku przy
ul. Podmiejskiej 5, 19-300 Ełk, NIP 8481825438, reprezentowanym przez: Dyrektora
Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – Daniela Kuliga przy kontrasygnacie
Głównej Księgowej – Agnieszki Łuczyńskiej, zwanym w treści umowy
"Zleceniodawcą",
a firmą ………………………………….. z siedzibą w Ełku przy …………………………,
NIP ………………………….. reprezentowaną przez ………………………………...
zwaną dalej "Zleceniobiorcą".
§1
Przedmiotem, umowy jest montaż pakietów szybowych w dwóch oknach Parku
Naukowo-Technologicznego w Ełku. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca
zobowiązuje się do dokonania następujących czynności:
a. Pomiar pakietów szybowych;
b. Dostarczenie pakietów na miejsce montażu;
c. Przygotowanie miejsca montażu pakietów szybowych;
d. Demontaż starych pakietów szybowych;
e. Montaż pakietów szybowych;
§2
1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy należy się
Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ………….. zł (słownie: …………….
……/100) netto plus należny podatek Vat, co w sumie daje kwotę ………. zł
(słownie: ………………………….………. …………../100 złotych) brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Zleceniobiorcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia na rachunek bankowy
wskazany w przez Zleceniobiorcę.
§3
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej bez pisemnej
zgody Zleceniodawcy.
§4
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielania Zaleceniodawcy wszelkich
potrzebnych wiadomości o przebiegu wykonywanego zlecenia, a po wykonaniu
zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złoży mu sprawozdanie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z wytycznymi
zawartymi w § 1.
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3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zleceniobiorca potwierdza posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania
prac wymienionych w niniejszej umowie.
§5
1. Kompletna usługa zostanie wykonana do dnia 29.08.2014 r.
2. W przypadku nie wykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 5 pkt 1 umowy Zleceniodawca uprawniony jest do odstąpienia
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
3. Zleceniobiorca udzieli 12-to miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
§6
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę
przedmiotu umowy zobowiązany jest on do naprawy wynikłej z tego tytułu szkody.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
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