
 

 

Zawarta w dniu …….. Śremski Sport Sp. Z o.o. ul. Staszica 1a; 63

reprezentowaną przez: 

………………….…………. – …………………….………..

zwanego dalej „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………………………...... (nazwa Wykonawcy, siedziba, 

adres), wpisanym do KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: 

................................ przez ........................................... Regon: ............................, NIP: ..........................

reprezentowanym przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

podstawie odpisu z KRS, (ewidencji działalności gospodarczej, pełno

dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) 

niniejszej umowy, 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……….…. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….), zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Podstawą wypłaty będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie … dni od dnia 

zaakceptowania faktury. 

§ 3 

Wykonanie całości umowy nastąpi w terminie 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy 

realizowana usługa objęta umową oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

 

 

Umowa o wykonanie usługi 

Śremski Sport Sp. Z o.o. ul. Staszica 1a; 63-100 Śrem; NIP: 785

…………………….……….. 

zwanego dalej „Zamawiającym”, a 

……………………………………………………………………………………………………...... (nazwa Wykonawcy, siedziba, 

adres), wpisanym do KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: 

.................................. Regon: ............................, NIP: ..........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

podstawie odpisu z KRS, (ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego załącznik do 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……….…. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….), zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Podstawą wypłaty będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie … dni od dnia 

Wykonanie całości umowy nastąpi w terminie …….. od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których ma być 

realizowana usługa objęta umową oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji. 

100 Śrem; NIP: 785-176-26-30 

……………………………………………………………………………………………………...... (nazwa Wykonawcy, siedziba, 

adres), wpisanym do KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: 

.................................. Regon: ............................, NIP: .......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - na 

mocnictwa lub innego 

stanowiącego załącznik do 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……….…. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….), zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie … dni od dnia 

 

pomieszczeń, w których ma być 



§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czas reakcji serwisu (licząc od momentu  

zgłoszenia) wynosił będzie maksymalnie …………… dni. 

2. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową 

pracę urządzenia, Wykonawca kwalifikuje urządzenie do wymiany na nowe (na koszt 

Wykonawcy). 

3. Każdy dzień przestoju aparatury w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o 

kolejne trzy dni. 

4. Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy 

według wskazań producenta. 

 

§ 6 

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ……………………….. 

 

§ 7 

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

3. Strony ustalają, że podane na wstępie umowy adresy są adresami do dokonywania doręczeń. 

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji, korespondencję 

doręczoną pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

 

§8 

1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto 

przedmiotu umowy (za każdy dzień opóźnienia). 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% 

wartości netto przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z 

płatności za fakturę VAT Wykonawcy (na podstawie noty wystawionej przez 

Zamawiającego). 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) na 

zasadach przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody. 



5. Za niezapłacenie w terminie przez Zamawiającego Wykonawca naliczy Zamawiającemu 

odsetki ustawowe (za każdy dzień opóźnienia) z zastrzeżeniem § 4 ust. 6. 

§ 9 

Wykonawca udziela ………………………………...miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt usługę. 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi dla .siedziby Zamawiającego 

§ 12 

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