U M O W A - projekt
zawarta w dniu ……….. r. w Nowym Targu w ramach postępowania do 30.000 EURO,
do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na regenerację części
zamiennych do autobusów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-40-12
Regon 000523956, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowy Targ mgr Grzegorz
Watychę, w imieniu której działa pełnomocnik Robert Chowaniec, Dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Nowym Targu zwanym w dalszej części Odbiorcą
a.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................
zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez:
...........................................................
NIP…………………..Regon…………………..
§ 1
Dostawca zobowiązuje się do regeneracji części i podzespołów samochodowych, wg oferty
Nr ….. będącej załącznikiem do niniejszej umowy.
§ 2
Określony w § 1 umowy przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie odbierany i dostarczany
transportem własnym Dostawcy w terminach i ilościach żądanych przez Odbiorcę.
§ 3
Strony ustalają, iż cena podana w ofercie Nr….. nie ulega zmianie w okresie obowiązywania
umowy.
§ 4
Dostawca zobowiązany jest do każdorazowego wystawiania faktury VAT za wykonaną
usługę.
§ 5
Wartość zamówienia związanego ofertą wynosi: netto ……....…. zł (słownie:
………….....................................................………. złotych) brutto ..……….. zł (słownie:
…………………………………………….. złotych) i uwzględnia teoretyczne potrzeby
Odbiorcy. Dostawca nie może żądać pełnej realizacji ilości wymienionej w załączniku.
Odbiorca może zwiększyć ilość regenerowanych części w dowolnie wybranych przez siebie
pozycjach.
§ 6
Odbiorcę obowiązuje forma płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
§ 7
Zmiany w zakresie rzeczowym umowy, mogą być wprowadzone za zgodą Odbiorcy.
§ 8
Dostawca udziela na każdy regenerowany przedmiot umowy 6 miesięcy gwarancji.

§ 9
Umowa zostaje zawarta od dnia 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§ 10
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy wg siedziby Odbiorcy.

.......................................................
pieczęć i podpis dostawcy

......................................................
pieczęć i podpis odbiorcy

