ADM 230-12/21
UMOWA NR

/2021

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Gdyni
z siedzibą: 81-354 Gdynia, Pl. Konstytucji 5
NIP: 586 17 70 179
reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Lesława Kwietniewskiego
zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą
reprezentowaną przez:
zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§1
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu
umowy, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty ceny.
2.Przedmiotem umowy jest dostawa regałów półkowych ze stali ocynkowanej zgodnie z
ofertą nadesłaną dnia ……………………. r.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO na koszt
WYKONAWCY/za cenę …….... doliczoną do wartości umowy wskazanej w §3 ust. 2.
2. Osoba do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy po stronie ZAMAWIAJĄCEGO:
• Paweł Sałata, e-mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl, tel. (58) 76 56 107, 509
71 16 83
3.Osobą do kontaktu w sprawie niniejszej umowy po stronie WYKONAWCY:
• Pan/Pani …………………………………………………………………………………….
§3
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty na rzecz WYKONAWCY ceny za przedmiot
umowy w wysokości określonej w ofercie cenowej.
2. Wartość
umowy
określono
na
…………………….
zł
brutto
(słownie
……………………………………………………………………………………………………..).
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia ………………………………… r.
§4
1. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony przez WYKONAWCĘ przedmiot umowy nastąpi
na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji zamówienia.
2. WYKONAWCA wystawi fakturę na poniższe dane:
Sąd Rejonowy w Gdyni, Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
NIP: 586 17 70 179
3.Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na
fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.
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§5
1. WYKONAWCA udziela na przedmiot zamówienia gwarancji w wymiarze 24 miesięcy.

§6
1. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy przez jedną stronę, druga strona
może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i niedotrzymanie terminu realizacji
umowy, określonego w § 3 pkt. 3 Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar
umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w §3 pkt. 2 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
3.Za opóźnienia w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§7
Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy dokonanych w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia kodeksu cywilnego.
§9
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony
będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla
WYKONAWCY i jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 11
1. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień i
warunków niniejszej umowy, jak również wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
handlową i nie ujawniania ich stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest
wymagane przez przepisy prawa i gdy obie strony wyrażą zgodę na ich ujawnienie.
2. Przez „tajemnicę handlową” należy rozumieć wszelkie materiały i informacje posiadane
przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ, zarówno handlowe, finansowe, organizacyjne,
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techniczne, technologiczne i inne, przekazane w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek
inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie prezentacji,
rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej), jakie otrzymano w trakcie lub w
związku z wykonywaniem tej umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

