
WO.2601.83.2020 

zawarta w dniu 10 .08.2020r. pomiędzy: 

Miastem Garwolin mającym siedzibę w Garwolinie, ul. Staszica 15, reprezentowanym przez 

Burmistrza Miasta - Marzenę Świeczak 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej 

zwanym dalej "Zamawiającym", 

a Wykonawcą: KRYSPIN EKO-DOM SP. Z 0.0. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 
NIP: 5272878630 Biuro: ul. Kościuszki 34, 08-400 Garwolin, tel./fax 
25-786-13-11, e-mail: ekodom@kryspinekodom.pl nr konta 38 1240 2728 1111 0010 8870 
3764 

§l. 

1. 	 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż i montaż 

polegający na dostarczeniu i zamontowaniu rolet okiennych plisowanych w budynku, 
do którego Zamawiający posiada wszelkie prawa dysponowania oraz zezwolenia 
właściwych organów do prowadzenia prac remontowo-budowlanych. 

2. 	 23 szt. rolety - pokoje Urzędu Miasta. 
3. 	 Warianty technologiczne - materiałowe wybrane przez Zamawiającego oraz 

specyfikację dostawca zobowiązuje się dostarczyć i wykonać w ciągu 30 dni od daty 
podpisania umowy. 

4. 	 Zamawiający zgodnie z ofertą z dnia 05.08.2020 r. zamawia 23 rolety (plisy) do pokoi 
Rady Miasta (Samba Pearl 1-0459) 

§2. 

l. 	 Za wykonane zamowlenie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie 3100 zł brutto w tym podatek VAT 23%, 
gotówką/przelewem na rachunek 38 124027281111001088703764 .. 

2. 	 Montaż nastąpi po podpisaniu umowy z zamawiającym, płatność za usługę nastąpi 
po jej wykonarIiu 

3. 	 Do chwili całkowitej zapłaty za towar, towar jest własnością Wykonawcy 
4. 	 Obie strony umowy nie mogą bez obustronnej zgody dokonywać zmian dotyczących 

ilości, wielkości lub technologii wykonania oraz towarów. 
5. 	 6. W przypadku opóźnienia w terminie wykonarIia robót z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, przyjmuje się że termin został dotrzymany. 
6. 	 7.0dbiór ilościowy i jakościowy towaru i usługi będzie potwierdzony na protokole 

odbioru w dniu zakończenia usługi . 

§4. 

1. Terminem zapłaty jest 14 dni od daty zakończenia usługi, potwierdzony brakiem 
wnoszenia uwag przez Zamawiającego na protokole odbioru . 
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2. Jeżeli zamowlenie nie może być zakończone w terminie podanym przez Wykonawcę 
z winy Zamawiającego, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary 
umownej wysokości 5 % od wartości całości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

§5. 

l. Wszelkie zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do zamówienia. 
2. Ewentualne spory wynikające ze stosunku umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd. 
3.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
2 egz. otrzymuje Zamawiający, 
l egz. otrzymuje Wykonawca. 


