Projekt umowy

Załącznik nr 3

UMOWA NR …………….
zawarta w dniu .................... r. w Tucholi,
pomiędzy:
Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
…………………………………………………………………,
…………………………………………………………………,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
a
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) bez stosowania przepisów ustawy
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach zadania pn. „Dostawa
materiałów biurowych w roku 2020 ” zamówienie dotyczące Części nr …. pn.
……………….. zwane dalej przedmiotem zamówienia.
2. Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w zapytaniu ofertowym na „Dostawę materiałów biurowych w roku 2020”.
3. Ilości wskazane w przedmiocie zamówienia mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie
gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw
planowanych materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy
w cenach określonych w złożonej ofercie.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na podstawie jego
pisemnego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego Wykonawcy
pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub zgłoszonego telefonicznie.
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poszczególne części zamówienia w terminie
do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń
zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
7. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem
transportu do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7,
89-500 Tuchola.
§2
Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

§3
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy wyniesie:
……………………………… złotych brutto(słownie:…………………………….złotych).
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowaną część zamówienia.
3. W przypadku zmniejszenia dostaw w stosunku do ilości wskazanych w przedmiocie
zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za towar faktycznie dostarczony zgodnie
z umową bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zmniejszenia
dostaw.
4. Strony postanawiają, że rozliczanie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie za każdą
częściowo zrealizowaną dostawę na podstawie faktury.
5. Ceny jednostkowe netto na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia określone
w ofercie Wykonawcy są podstawą rozliczeń za poszczególne części przedmiotu zamówienia.
6. Ceny określone w ofercie nie podlegają dalszym negocjacjom.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez prawa
odrębnego dochodzenia ich zwrotu.
9. Faktury, o których mowa w ust. 4 Wykonawca wystawi na Powiat Tucholski,
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276.
§4
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,
2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,4 % wartości brutto
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu
realizacji umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
3. Obok kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez prawa żądania odszkodowania
przez Wykonawcę w przypadku:
1) co najmniej trzykrotnego opóźnienia w dostawie poszczególnych zamówień,
2) co najmniej trzech zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego towaru.

§5
1. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego: ………………………………………,
2) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………….. .
2.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia
stron i nie wymaga aneksu do umowy.
§6
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny
od wad, oraz że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia zawiera wady, bądź w razie stwierdzenia
dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, a w przypadku gdy ich usunięcie nie będzie
możliwe, do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad o parametrach nie gorszych lub
lepszych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej
konieczności.
3. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub wymiany przedmiotu, o którym
mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej
w wysokości 0,4 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
4.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5.

Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część jest zapytanie ofertowe oraz oferta
Wykonawcy na określony w § 1 ust. 1 przedmiot zamówienia.
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