Załącznik nr 2 do Zaproszenia

ZP-OG-2100.1-32/20
Dostawa środków higienicznych

Umowa nr ……./20
zawarta w dniu …….…..…..r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Katowicach, Al. Korfantego 117/119,
NIP 634-15-88-954, REGON 003502660, reprezentowanym przez:
………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
wspólnie zwanych Stronami
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy środków
higienicznych do toalet, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1.

2.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, wraz z załączonym
dokumentem odbioru (protokołem odbioru lub dokumentem WZ lub fakturą),
zawierającym nazwę, adres Wykonawcy i Zamawiającego, wykaz dostarczonych
materiałów z podaniem rodzaju i ilości.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminach:
2.1. I dostawa - do 10 dni od podpisania umowy nie później jak do 13.03.2020 r.
2.2. II dostawa - od 08-10.06.2020 r.
2.3. III dostawa - od 14-18.08.2020 r.
2.4. IV dostawa - od 07-11.12.2020 r.

§ 3.
1. Kwota wynagrodzenia (cena) za całość przedmiotu umowy wynosi …………….. zł brutto
(słownie złotych: ……………………………………………………………………..),
1.1. Kwota wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy (I dostawa)
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1, zgodnie z załącznikiem nr 1 wynosi
……………. brutto (słownie:……………………………………….)
1.2. Kwota wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy (II dostawa)
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 zgodnie z załącznikiem nr 1 wynosi
………………………….. brutto (słownie:………………………………………..)
1.3. Kwota wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy (III dostawa)
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.3, zgodnie z załącznikiem nr 1 wynosi
………………………….. brutto (słownie:……………………………………….)
1.4. Kwota wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy (IV dostawa)
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.4, zgodnie z załącznikiem nr 1
wynosi:……………………………. brutto (słownie:……………………………)
2. Kwota powyższa obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 płatne będzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………… w terminie do 14
dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za zwłokę w uregulowaniu należności Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej
wysokości.
5. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz
cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, ze czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.
7. Wystawiona faktura winna zawierać adnotację o mechanizmie podzielonej płatności,
jeżeli właściwe przepisy prawa wymagają podzielonej płatności.
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu środki higieniczne będące
przedmiotem umowy, są dopuszczone do stosowania i posiadają wymagane atesty oraz
termin przydatności do użytku wynoszący minimum 24 miesiące, licząc od daty dostawy,
a jeżeli jest to wymagane winny posiadać także karty charakterystyki, które muszą być
przedłożone Zamawiającemu – na jego żądanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwych środków do 4 dni od
momentu zgłoszenia reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uznania wad ukrytych asortymentu będącego
przedmiotem umowy i jego niezwłocznej wymiany na wolny od wad na własny koszt.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

§ 5.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów dostawy określonych w § 2 ust.
2 pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i § 4 ust 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5 % kwot wynagrodzenia brutto, o których mowa odpowiednio do
dostawy w § 3 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
reklamowanej części za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust.1. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od daty powzięcia
wiedzy o okolicznościach stanowiących jego podstawę.
W przypadku, gdyby wysokość szkody przekraczała wysokość kar umownych,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego.
Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 6.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności
wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem lub
rozwiązaniem umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami
poufnymi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na
jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną tych osób ze Stroną.
Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji publicznej, o których mowa w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
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§ 7.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

§ 8.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy
jest:
……………………………….,
tel.
……………………..,
e-mail: ………………………………
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego
jest:
……………………………….,
tel.
……………………..,
e-mail: ………………………………
Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując o tym
pisemnie drugą stronę. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalają, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
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