Załącznik Nr 3
do ZP/08/2013
UMOWA Nr …..........
zawarta w dniu …....................... r. w Rykach pomiędzy :
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 2, 08500 Ryki, NIP 716-22-78-953 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Annę Dudek-Błachnio – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach
a
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez:
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego towarów tj. zakup artykułów
porządkowo-czystościowych , zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, stanowiącymi integralną
część niniejszej umowy.
2. Podane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ilości towaru stanowią wielkość
maksymalną i mogą ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Dostawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
§2
1. Dostawy towaru na zasadach określonych w umowie następować będą partiami,
stosownie do potrzeb Zamawiającego, począwszy od 17 czerwca 2013r. do dnia 31 maja
2014 roku.
2. Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych
dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faksem lub telefonicznie.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć każdą partię zamawianego towaru nie później niż
w ciągu 7 dni od otrzymania dyspozycji pisemnej, faksem lub telefonicznej.
4. Transport towaru do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Dostawcy.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za zamówioną i dostarczoną partię
towaru kwotę brutto przelewem bankowym do 14 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej po zrealizowaniu dostawy, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na
fakturze.
2. Faktury winny być wystawiane przez Dostawcę na Zamawiającego i dostarczane do
siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Poniatowskiego 2,
08-500 Ryki.
3. Strony ustalają, iż ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, będą
stałe w okresie trwania umowy.
§4

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w
ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.
2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru
Dostawcy, który wymieni ją w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też
uzupełni w tym terminie braki ilościowe.
3. Przekroczenie terminu określonego w ust. 3 spowoduje naliczenie kar umownych, o
których mowa w § 5 ust. 1 lit. a. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować
konsekwencje, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
§5
1. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za:
a) opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości danej części
umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
b) nieuzasadnione zerwanie umowy w wysokości 20 % maksymalnej wartości danej części
umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
c) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Dostawcy kary umownej za nieuzasadnione
zerwanie umowy, w wysokości 20% maksymalnej wartości danej części umowy, o której
mowa w § 3 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy
w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 21 dni. Niniejsze opóźnienie będzie
potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie umowy i wywoła skutek w postaci
konsekwencji określonych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostarczonego towaru, nie
może natomiast żądać odszkodowania.

1.

§6
Dostawca oświadcza, że dostarczany przez niego przedmiot umowy jest produkowany
jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu
oraz dobrej jakości.

§7
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
…..................................................
reprezentującego Dostawcę,
oraz
Michała Wiraszkę – Starszy informatyk
reprezentującego Zamawiającego.

1.
2.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§9
Integralną część niniejszej umowy stanowią formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz
zestawienie ofertowe - załącznik nr 2.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
1. dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
2. jeden egzemplarz dla Dostawcy.

Dostawca:

Zamawiający:

