UMOWA

Zawarta w dniu …………... .......... roku pomiędzy:
Zakład Poprawczy, ul. Jana Kantego 1 89-240 Kcynia,
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Zamawiającym”
a: …………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………….
zwanym dalej ,,Wykonawcą''
na: dostawa artykułów chemicznych , środków czystości i środków higienicznych
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę artykułów
chemicznych, środków czystości i środków higienicznych
§2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 11.03.2013 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 28.02.2014 r.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto
Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do
naliczenia ustawowych odsetek
§4
1.
2.
3.

Data i czas dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie
zamówienia telefonicznego, faksowego lub pocztą elektroniczną.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach
wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na
zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego
asortymentu lub całości dostawy.
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4.

5.

6.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez
Zamawiającego.
W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w
realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez
wypowiedzenia.
Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie
zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.
§5

1. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku wszczęcia wobec wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego bądź
otwarcia likwidacji Wykonawcy z właściwego rejestru.
§6
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie
zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogą postępowania
reklamacyjnego, gdyby zaistniałe sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
wykonawca
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Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są :
1. Formularz ofertowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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