UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Unia Europejska

Sąsiedzi w działaniu

Załącznik nr 6
(wzór)

Nr sprawy: ZP.271.62.2014

UMOWA nr ZP/……./2014
W dniu ……………………….. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha
a
..............................................................................................................,
zwanym
dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.62.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa treści
następującej:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów promocyjnych do projektu nr LT-PL/191 pn.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym”,
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
2. Przedmiotem dostawy są:
a) Długopisy: 140 szt. (materiał: długopis jednorazowy plastikowy z wkładem w kolorze
niebieskim, trwała kulka z węglików spiekanych max. gr. 1,0 mm, na każdym długopisie
nadrukowany kolorowy pasek z logotypem Programu Współpracy Transgranicznej LitwaPolska 2007-2013 oraz flagą Unii Europejskiej wraz z wymaganymi oznaczeniami (wzór
paska z logotypami w załączeniu), towar zapakowany w woreczki foliowe i dostarczony w
jednym kartonowym pudełku z opisem ,,Długopisy – 140 sztuk”).
b) Kredki: 140 kpl. (materiał: kredki szkolne, drewniane, ołówkowe, sześciokątne,
temperowane, 12 kolorów w każdym kpl., na każdym komplecie kredek (opakowaniu)
nadrukowany kolorowy pasek z logotypem Programu Współpracy Transgranicznej LitwaPolska 2007-2013 oraz flagą Unii Europejskiej wraz z wymaganymi oznaczeniami (wzór
paska z logotypami w załączeniu), towar zapakowany w pudełko kartonowe z opisem:
,,Kredki – 140 kpl.”).
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku - Formularzu cenowym.
4. Na materiałach objętych dostawą Wykonawca umieści w sposób trwały odpowiednie logotypy
i informacje opisane w załączniku do Umowy.
5. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek dostarczonych
materiałów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o
terminie dostawy.
7. W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany
będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
8. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości. Termin
„nowe” użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których
wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane.
9. Zamówienie dotyczy projektu: Projekt nr LT-PL/191 pn. „Poprawa efektywności
energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym” realizowanego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy pod wskazany przez Zamawiającego
adres w terminie 21 dni od podpisania umowy.
§ 3.
1. Wynagrodzenie Dostawcy wyniesie:
kwota netto ……………. zł,
plus VAT.......% tj. kwota ..............zł,
kwota brutto ..................zł,
słownie złotych ....................................................................................................
2.
Powyższa cena musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia i
obejmować m.in. koszty ubezpieczenia, cła, dostawy, rozładunku, opakowania itp.
3.
Wynagrodzenie wypłacone będzie po odbiorze przedmiotu umowy (protokół zdawczo –
odbiorczy) na podstawie faktury. Pozycja na fakturze powinna odpowiadać pozycji z
formularza cenowego.
4.
Należność za dostawę Zamawiający zobowiązany jest uregulować w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury VAT. Płatność w formie przelewu na konto bankowe Dostawcy.
5.
Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać opis pozycji asortymentowej z podaniem
numeru seryjnego dla dostarczonego przedmiotu zamówienia lub innej formy
umożliwiającej jego szczegółową identyfikację oraz z przytoczeniem liczby sztuk, ceny
jednostkowej i wartości.
§4
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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b) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % kwoty umowy brutto
za każdy dzień opóźnienia. Kara zostanie potrącona z faktury za opóźnioną dostawę.
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu
faktury.
3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar
umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę.
4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 o 10 dni, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
5. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy
realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcą ze strony Zamawiającego jest
………………………………………….
§7
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
- terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca
nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
2) działania siły wyższej;
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§8
Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostawy w sytuacjach,
których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy
Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

................................................
ZAMAWIAJĄCY

.....................................................
DOSTAWCA
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