Załącznik nr 2 do postępowania ofertowego: Wzór Umowy na dostawę

Umowa nr 1/2021

Zawarta w dniu ………….. 20…….. roku w …….. pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe “ELGO - PLUS” Andrzej Zieliński, prowadzącym działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
REGON: 911310379 , NIP: 8881659601, reprezentowaną przez:

Andrzeja Zielińskiego – właściciela

zwaną w dalszej części Umowy: „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
……

reprezentowany przez

……………………. – ……………………………….

……………………. – ……………………………….

zwanego w dalszej części niniejszej Umowy: „Dostawcą”,

§1
1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy: …………………………… zgodnie ze specyfikacją,
stanowiącą załącznik do oferty z dnia ………………………...
2. Dostawca, udzieli Zamawiającemu na przedmiot dostawy, o którym mowa w § 1, pkt. 1 ……
miesięcznej gwarancji, liczonej od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej
protokołem odbioru końcowego), zgodnie z ofertą z dnia….................

§2

1. Termin wykonania dostawy strony uzgodniły jako:
a. Nie przekraczający termin dostawy do dnia 15.06.2021r.
b. Dostawa przedmiotu zamówienia (terminu wykonania dostawy) przez Dostawcę
potwierdzona zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym,

2. Miejsce wykonania dostawy, strony uzgodniły jako: Polska, województwo kujawskopomorskie, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski, miejscowość 87-880 Brześć
Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
3. Wykonanie dostawy rozliczone jest na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, wraz z
którym obligatoryjnie nastąpi przekazanie kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej
dla przedmiotu dostawy, określonego w § 1, pkt. 1.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje ze strony Zamawiającego
wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….. PLN netto (słownie: ………. złotych
………./100 netto), zgodnie z ofertą z dnia ………, płacone jednorazowo.
a. Płatność końcowa nastąpi w terminie do 30 dni po odebraniu przedmiotu dostawy,
określonego w § 1 ppkt. 1 niniejszej umowy – po podpisaniu protokołu zdawczo –
odbiorczego, na podstawie faktury VAT.

2. Wysokość wynagrodzenia netto zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości
określonej według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
3. Wynagrodzenie należne Dostawcy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
zgodnie z danymi zawartymi na fakturze.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Dostawcy.
§4
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości
10% wartości umowy,
b. niespełnienia określonych w postępowaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry / funkcjonalności, zła jakość) – w
wysokości 10% wartości umowy,
c. zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następującym przypadku:
a. odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10%
wartości umowy,
3. Kary umowne o których mowa w § 4 pkt. 1 (lit. c), będą miały zastosowanie wyłącznie w
przypadku rażących opóźnień w zakresie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a ich
egzekwowalność zależna będzie od postanowień stron umowy,
4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania
przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszej umowie oraz
złożonej przez Dostawcę ofercie w postępowania ofertowym.
§5

1. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób
wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b. zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub
Zamawiającego,
c. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez
Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawy. Każda zmiana i uzupełnienie
umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi
przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w
związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Dostawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane
zarówno przez Zamawiającego, jak i Dostawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać
ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści,
w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia
celu umowy.
3. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest
wyłącznie w przypadku:
a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
c. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
pomimo zachowania należytej staranności,
d. konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin
wykonania umowy,
e. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy, skutkujących
niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.

4. W sytuacjach opisanych w niniejszej umowie, przedłużenia terminu dostawy wymaga
pisemnego wniosku Dostawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy
oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Dostawcy ujawnionych
w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa.

§6
1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

…………………….
Zamawiający

……………………..
Dostawca

