Umowa Nr
zawarta w dniu

2020 r. pomiędzy:

1. Gminą Bogatynia z siedzibą w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1; 59-920 Bogatynia, w imieniu
której działa Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - Wojciech Dobrołowicz,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Niklas, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
2…………………………….........................................................................................................
..............................................................NIP.....................................REGON...............................
........................reprezentowaną przez.........................................................................., zwanym
dalej „Dostawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5. 000 euro do 20.000
euro, strony zgodnie postanawiają:
§1
1.
Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży a Zamawiający do nabycia nowych artykułów
i sprzętu do pomieszczenia w budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni szczegółowo
określonych w załączniku nr ………, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2.
Termin przydatności do użycia zamawianego towaru musi wynosić co najmniej 12
miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
3.
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym
transportem przystosowanym do tego celu oraz na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionej dostawy w dniu dostawy do godz.
14.00.
§2
1.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia
12 października 2020 r.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na najwyższym
profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa
i interesami Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji
zawartej umowy.
3.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zawartej umowy.
§3
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego terminu wykonania zamówienia
w sytuacjach, gdy:
a) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonywanie prac. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia
zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;
b) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni
ustaloną przez Strony umowy;

c) wystąpi przejściowy brak na rynku elementów wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia, udokumentowany przez Dostawcę.
§4
1.
Strony ustalają, iż wartość wynagrodzenia Dostawcy za przedmiot umowy określony
w §1 i wyspecyfikowany w załączniku nr ……… do niniejszej umowy wynosi:
………… brutto (słownie:…………………………………………) w tym:
a) kwota netto: …………………………………………………….(słownie:)
b) podatek VAT: ………………….(słownie:………………………………………………...) wg stawki 23%.
2.
Strony ustalają, że wynagrodzenie Sprzedającego z tytułu realizacji niniejszej umowy
będzie wypłacone na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności wystawionej
na Zamawiającego.
3. Użyte w fakturach VAT nazewnictwo artykułów musi odpowiadać nazewnictwu
zastosowanemu w załączniku nr …….
4. Dostawca jako odbiorcę na fakturach wskazuje Gminę Bogatynia, nr NIP 615-18-10-987.
5.
Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr …… są cenami ryczałtowymi,
kompletnymi, jednoznacznymi zawierają wszystkie koszty mogące powstać w okresie
wykonywania przedmiotu umowy, między innymi koszty opakowania, transportu do siedziby
Zamawiającego, rozładunku i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
6.
W okresie obowiązywania umowy strony nie przewidują wzrostu cen jednostkowych
podanych w ofercie.
7.
Strony niniejszej umowy mogą zmienić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy określone w ust.1 niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana
wysokości stawki podatku VAT (proporcjonalnie do tej zmiany, jednakże bez zmiany ceny
netto).
§5
Dostawca oświadcza, że:
1.
Udziela minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczone artykuły (dotyczy towarów,
które posiadają termin ważności).
2.
Dostarczone artykuły są przydatne ze względu na cel, któremu mają służyć i są zgodne
z polskimi normami.
3.
Dostarczone artykuły są fabrycznie nowe, oryginalne, zgodne z typem i symbolem
określonym w załączniku nr …… do niniejszej umowy.
4.
Dostawca gwarantuje, że dostarczone artykuły będą wolne od wad. W przypadku
wystąpienia braków i usterek w dostarczonej partii dostawy, bądź dostarczenia artykułów, które
nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, Zamawiający zobowiązany jest do
niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji.
5.
Dostawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad oraz odpowiedni
jakościowo w terminie 3 dni od dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 4.
§6
1.
Zarówno Zamawiający jak i Dostawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca –
w wysokości 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust.
1.
b) za zwłokę w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia umownego brutto należnego Dostawcy,
c) o którym mowa w § 4 ust. 1 dostawę produktu za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego po terminie, w którym dostawa powinna być dokonana.
d) za zwłokę w realizacji każdorazowej wymiany towaru na wolny od wad w terminie
wskazanym w § 5 ust. 5 umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego
brutto należnego Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.
Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które Dostawca nie odpowiada – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy następuje
wskutek
okoliczności
powodujących,
że
wykonanie
umowy
nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, wówczas Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty
kary umownej.
4.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.
5.
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą
z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu
karę z należności Dostawcy. Dostawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić
zapłaty na drodze sądowej.
§8
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1
- powyżej 10 dni.
2.
Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy.
3.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Dostawcy.
§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Dostawcy.
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