Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.919.2011

PROJEKT
UMOWA BPM.ZZP. 272.919.2011
zawarta w dniu …………………….2011 r. pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz , ul. Rynek 1,
NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowanym przez:
Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącz
a
………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………….., REGON …………………………………..
reprezentowanym przez :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w
myśl art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą” - została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaŜ i dostawa artykułów wędliniarskich zwanych dalej towarem dla
pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza zawierających wyroby wędliniarskie w ilościach i według
specyfikacji podanych w ofercie Dostawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar o którym mowa w ust. 1 w dniu 22.12.2011 r.
§ 2.
Dostawca zobowiązany jest do:
1. SprzedaŜy i dostawy towarów, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej umowy w opakowaniach
właściwych dla danego artykułu.
2. Dostarczenia w/w artykułów do siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza własnym transportem i na własny
koszt wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zapewnienia jak najwyŜszej jakości dostarczonego towaru.
§ 3.
1. Zamawiający zastrzega, Ŝe ma prawo niezrealizowania umowy w pełnej wartości przedmiotu Umowy.
§ 4.
1. Dostawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru wolnego od wad jakościowych i ilościowych oraz
oświadcza, Ŝe dostarczone produkty wędliniarskie nie są przeterminowane i posiadają termin waŜności nie
krótszy niŜ połowa okresu przydatności do spoŜycia określonego dla danego produktu.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust.1 Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej
bezpłatnej wymiany artykułów wędliniarskich na zgodne z wymogami ust. 1 .Wymiana nastąpi na podstawie
pisemnego zgłoszenia co do zastrzeŜeń jakościowych określonego towaru.
3. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt Dostawcy.

§ 5.
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy za dostarczony towar kwotę brutto ………… złotych
( słownie: …………………………………………………..w tym podatek VAT tj. ….. % ………….
( słownie: ………………………………………………..)
2. Płatność za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 14 dni na konto wskazane w fakturze, licząc od
dnia otrzymania towaru i dostarczeniu faktury VAT .
§ 6.
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz
Zamawiającego następujących kar umownych:
a) Za nieterminowe dostarczenie towaru w wysokości 2 % wartości brutto umowy o której mowa w § 5 ust 1
za kaŜdy dzień zwłoki.
b) Za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 10 % wartości towaru
dostarczonego z wadami za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po dniu w którym
Dostawca otrzymał pismo z zastrzeŜeniami co do jakości towaru
c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy
brutto określonej w § 5. ust 1 Umowy.
2.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania, przekraczającego wysokość kary umownej.
§ 7.

1. Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, moŜe odstąpić od Umowy w razie
istotnych okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 9.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd
Zamawiającego
§ 10.

właściwy dla

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.
DOSTAWCA:

egzemplarzach, dwa

ZAMAWIAJĄCY:

egzemplarze

