
W Z Ó R 

UMOWA Nr ………… 

zawarta w dniu …………………. r. w Barzkowicach, 

pomiędzy: 

 

Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,  

73-134 Barzkowice 2, NIP: 854-00-16-836, Regon: 001047305, 

reprezentowanym przez Dyrektora - Adama Kalinowskiego, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………  z siedzibą ………………………………………  

 

wpisaną do ………………………………………… KRS …………………………………..  

 

NIP: ……………………………………. REGON: …………………………….  

 

reprezentowaną przez Pana /Panią …………………………. (podać funkcję jaką pełni dana 

osoba), na podstawie pełnomocnictwa nr ….. z dnia ……… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi wynajmu i 

dostawy pojemników na odpady komunalne oraz wywozu odpadów komunalnych 

podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018 organizowanych w 

dniach 7-9.09.2018 r. w Barzkowicach, przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowe warunki wykonania umowy, w tym ilość i rodzaj pojemników oraz terminy 

realizacji zamówienia określają: 

a.  Zapytanie ofertowe ……………………. z dnia …………………… r. oraz 

b.  Oferta Wykonawcy z dnia ……………………… r., stanowiące integralną część umowy.  

  

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od 6 do 10.09.2018 r. 

 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

wynosi …………,00 zł netto (słownie: ………………) plus podatek w obowiązującej 

stawce 8 %, co daje kwotę brutto ……………….. zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w 

związku z realizacją przedmiotu umowy i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne 

inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie należności 

publicznoprawne, jak i wszystkie koszty (m.in. transportu i inne) jakie powstaną w 

związku z realizacją niniejszej umowy i nie ulega zmianie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 



§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia oraz ustawienia uzgodnionej ilości i rodzaju pojemników,  

2) ścisłego dotrzymania terminów wykonania umowy, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

3) niezwłocznej wymiany i naprawy pojemnika w przypadku uszkodzeń wynikających z 

eksploatacji lub zużycia po otrzymaniu od Zleceniodawcy informacji o wystąpieniu 

takiego zdarzenia. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony poddają pod 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią wymienione w jej treści załączniki w liczbie 2 sztuk. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  

  

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 


