
PROJEKT UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

Zawarta w dniu .........................................

pomiędzy:

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Kamieniu Pomorskim

z siedzibą 72-400 Kamień Pomorski, ul. Garncarska 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000081087

reprezentowanym przez:

1. Jolantę Janik – Przewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Kamieniu Pom.

2. Grażyna Gawle – Sekretarz Zarządu Koła PSONI w Kamieniu Pom.

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr.............................

reprezentowanym przez:

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy DOSTAWCĄ

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczone-
go pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  powierza  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.:„Dostawę
sprzętu  gastronomicznego  na  potrzeby  wyposażenia  stanowisk  pracy  osób
niepełnosprawnych wraz  z  montażem  w  Polskim  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz
na koszt i ryzyko Dostawcy.”
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2. Zakres dostawy stanowiących przedmiot umowy określa:

2.1. zapotrzebowanie na sprzęt stanowiące załącznik nr 1 do Umowy.

3. Przedmiot zamówienia będzie nowy i będzie spełniał wymagania określone w przepisach
prawa, a w szczególności:

3.1. posiadał właściwe certyfikaty,

3.2. posiadał  właściwą  dokumentację  techniczną,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
deklarcji zgodności,

3.3. posiadał szczegółową instrukcję w języku polskim,

3.4. był zgodny z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Sprzęt zostanie zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 2

1. Termin  wykonania  zamówienia  ustala  się  na  okres  od  dnia  podpisania  umowy  –
31.12.2018.

§ 3

1. Całkowita  wartość  umowy  brutto  wynosi  …..................................................................  zł
(słownie:.................................................................................................................................).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu za-
mówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

3. Strony ustalają, ze wymienione przez dostawcę ceny zostały ustalone na okres trwania umo-
wy, jednakże w przypadku zaistnienia okoliczności sezonowego lub wynikającego z innych
przyczyn spadku lub wzrostu cen produktu warunki te mogą być negocjowane.

4. Podane w zamówieniu ilości produktu mają charakter orientacyjny i ich ilość może ulec
zwiększeniu bądź zwiększeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

5. Strony ustalają, że wymieniony w zamówieniu katalog produktów może zostać rozszerzony
o  dodatkowe  produkty  pochodzące  z  danej  kategorii,  jeżeli  Zamawiający  będzie  miał
potrzebę Zamówienia danego produktu, a Dostawca możliwość jego dostarczenia 

6. W razie wystąpienia sytuacji powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicz-
nościach.  W takim  przypadku  Dostawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego
z tytułu wykonania części umowy.

7. Wykonawca  wystawia  fakturę  na:  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-
400 Kamień Pomorski, NIP: 986-004-66-44.

8. Na fakturze VAT Dostawca określi asortyment, ilość, cenę jednostkową netto i brutto oraz
wartość netto i brutto, a także obowiązującą stawkę podatku VAT.
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9. Zapłata  wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi  w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiające-
go.

10. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  nie  dotrzymać  terminu
płatności określonego w pkt. 6 z wyłączeniem uprawnienia Dostawcy do naliczania oraz
dochodzenia odsetek ustawowych.

§ 5

1. Dostawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  na  koszt  własny  do  Zamawiającego
umiejscowionego przy ul. Garncarskiej 4 w Kamieniu Pomorskim.

§ 6

1. W momencie przekazania sprzętu sporządzany jest protokół przekazana sprzętu podpisany
przez obie strony.

§ 7

1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy Dostawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. 2% wartości sprzętu w razie opóźnienia w dosstawie, za każdy dzień zwłoki.

2. Odbiorca  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego  karę
umowną w przypadku wystąpienia szkody przekraczającej wartość ustalonej kary umownej.

3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. 10% wartości towary, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Dostawca.

§ 8

4. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy Dostawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. 2% wartości sprzętu w razie opóźnienia w dosstawie, za każdy dzień zwłoki.

5. Odbiorca  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego  karę
umowną w przypadku wystąpienia szkody przekraczającej wartość ustalonej kary umownej.

6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. 10% wartości towary, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Dostawca.

§ 9

1. Każda zmiana umowy, wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nie-
ważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepi-
sy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustaw
i przepisów wykonawczych do nich.

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 10

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

.....................................................                                         ....................................................

Zamawiający                                                                                  Wykonawca
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