
                                      
UMOWA  Nr  …./WZ/2020-…….. 

 
 
 
Zawarta w dniu … ….2020r. pomiędzy: 
Miastem Konin , Plac Wolności 1 ,62-500 Konin posiadającym NIP 665-28-99-834 
reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, 
zwanym w treści umowy ”Zamawiaj ącym” 
 
a   ……………………….. 
 
 
 
 
zwanym w treści umowy  ”Wykonawcą” 
 

 
      § 1 
 
Zamawiający występuje w imieniu i na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
miasta Konina w myśl art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U z 2019 poz.1372 ze zm.) co skutkować będzie wystawieniem faktury 
za zakupiony towar , gdzie nabywcą jest Miasto Konin. 
 
      § 2 
 
1. Strony zawierają umowę dotyczącą zakupu towarów wymienionych w załączniku Nr 1 . 

 
2. Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży towaru dobrej jakości spełniającego  

wymogi określone w przepisach dotyczących jakości towarów i wymaganych norm. 
 
     § 3 

1. Termin wykonania umowy: 
- rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy 
- zakończenie do dnia 30 czerwca 2020r.    
  

§ 4 
 
 
     Za dostarczony towar, o którym mowa w § 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

  w wysokości …………………………………. zł (brutto ) w tym podatek od towarów i 
usług (VAT) wg      obowiązujących stawek.  
( słownie……………………………………………………. złotych  00 /100)  

       
 
 

         § 5 
 

1. Należność za otrzymany towar uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy 
Nr …………………………………………..,  w terminie do 30 dni od daty przedłożenia  



faktury VAT. 
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy.                                                         
3.    Za nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca naliczał będzie odsetki w  

ustawowej wysokości. 
                                                       
 
                                                        § 6 
 

      W przypadku nieterminowego wykonania zobowiązania Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę  umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania, jednak nie więcej niż 20 % tegoż wynagrodzenia. 

                                                                                                                
                                                           § 7 
   
  Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej,  
  po rygorem nieważności. 

                                                         
§ 8 

 
Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, 
powinien,  w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, 
znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r.                            
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.                                  
W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się                    
w ww wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt               
w urzędzie skarbowym właściwym dla Wykonawcy. 

 
     § 9 

 
      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 
                                                        § 10 
 

      Umowa sporządzono  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden  
      egzemplarz otrzymuje Wykonawca , a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 
 
 
  
 
 
 
 
.....................................................    .............................................. 
  ZAMAWIAJ ĄCY            WYKONAWCA 

 
 
 



Załącznik Nr 1 do umowy ……/WZ/2020-……… 
 


