Załącznik nr 4b

UMOWA NA DOSTAWY

Umowa została zawarta w Nowym Żmigrodzie ,w dniu ................................... r. pomiędzy :
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. …………………………………….. - Prezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym,
a……………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne na …………………………………prowadzonego
w trybie przetarg nieograniczony, Strony oświadczają co następuje:
§1
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest …………………………………………………….

2.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
określony w ust. 1.

3.

Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ........... , która
stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

§2
1.

Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień
……………………………………….

2.

Prace będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną w terminie …………………....

§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ............brutto
(słownie:................................................................) tj .................. zł
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Należność z tytułu dostaw Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy o numerze: ........................................................................

prowadzony przez

.........................................................................w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a.

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki

b.

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
§5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania
§6
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich , które
na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§7
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającemu, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907).
§ 10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

