ZAŁĄCZNIK nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty

UMOWA -projekt
Zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy:
Powiatem Starachowickim – Domem Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26,
27-200 Starachowice
reprezentowanym przez:
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej: Anetę Świercz
przy kontrasygnacie Głównej księgowej: Renacie Głowackiej
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………...
…………………………………………………
………………………………………………...
reprezentowanym przez :
………………………………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
§1
1. Przedmiotem umowy jest „ Dostawa środków piorących i do dezynfekcji” zgodnie
z załączonym formularzem cenowym w okresie od …………………. do………….….…..
dla Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26.
2. Szczegółowy wykaz towaru z cenami jednostkowymi zawiera formularz cenowy będący
załącznikiem do niniejszej umowy.
3. Ilość i terminy dostaw będą ustalane telefonicznie, po cenach określonych w formularzu
cenowym.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar spełnia wszelkie wymogi Zamawiającego,
§2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona
w umowie
2. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu
zmniejszenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania większej ilości poszczególnego
asortymentu niż określone w druku ofertowym, w miarę potrzeb zamawiającego
i posiadanych potrzeb finansowych. W takim przypadku oferta nie ulega zmianie.
4. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji niniejszego
zamówienia.
§3
1. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji i ilości dostarczanego towaru i dokonania
dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 5% wartości niewykonanej

lub nienależycie wykonanej dostawy
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej lub nienależycie
wykonanej dostawy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z faktury
przesłanej do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.
5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury,
Zamawiający wystawi notę obciążeniową, której wysokość Wykonawca jest zobowiązany
wpłacić w terminie 7 dni na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy wartość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§4
1. Do składania zamówień (telefonicznie) w imieniu Zamawiającego upoważnione są
następujące osoby: Agnieszka Struzikowska, Alicja Bębas.
2. Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru jest
siedziba Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26
3. Dostawy realizowane będą w godzinach od 800 do 1400
§5
Uchybienia w zakresie jakości towaru, naruszenia w sposób rażący warunków umowy, bądź
specyfikacji przedmiotu zamówienia dają Zamawiającemu podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§6
1. Ceny jednostkowe towaru podane w ofercie – nie ulegną zmianie przez okres trwania
umowy
2. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
Netto
…………...……… zł
Podatek Vat
..…………………. zł
Brutto
…………………… zł
Słownie …………………………………………………………………………………… /100
3. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen w okresie obowiązywania umowy.
5. Należność za wykonaną dostawę płatna będzie w terminie 14 dni po zrealizowaniu
zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki
ustawowe za opóźnienie.
§7
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności na
piśmie.

§8
l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszystkie spory mogące wyniknąć między Stronami rozpatrywać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki :
1. Zapytanie cenowe
2. Formularz ofertowy
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